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Förord

När jag funderade över hur jag ville inleda min avhandling, slog det mig att
doktorandtiden ganska väl kan sammanfattas utifrån några av avhandlingens
centrala teman. Att skriva den här avhandlingen kan nämligen liknas vid en
process där idéer successivt har vuxit fram och över tid har idéerna formulerats och omformulerats. I någon mån har det även pågått en meningsstrid om
avhandlingens syfte där olika aktörer och idéer har interagerat. Jag tänker
mig också att jag ganska sent i processen kom till ett kritiskt vägskäl där jag
valde bort alternativa handlingsvägar och bestämde mig för att det var just
den här avhandlingen jag ville skriva, den om interaktionen mellan idéer och
aktörer i policyskapande. Och även om det förvisso är utfallet som räknas så
har inte processen varit oviktig, och det är många människor som jag har att
tacka för att avhandlingen nu äntligen är färdig!
Först av allt vill jag tacka Vetenskapsrådet som har finansierat min tjänst.
Jag vill också tacka alla respondenter som har gjort delstudierna om idéers
betydelse för aktörers strategiska handlande möjliga. Tack för att ni ställde
upp och berättade om era tankar och erfarenheter från det politiska livet!
Min tid som riksdagsstipendiat 2005/2006 var lärorik och utvecklande. Under det året lärde jag mig mycket om hur politik skapas. Jag vill tacka alla i
riksdagen som gjorde det året minnesvärt. Särskilt vill jag nämna Bertil
Wennberg och Peder Nielsen vid konstitutionsutskottets kansli.
Två andra personer som har varit oumbärliga i det här arbetet är mina
handledare: professor Christina Bergqvist och professor Bo Bengtsson. Tack
för alla värdefulla råd och kommentarer som ni har gett mig under åren samtidigt som ni alltid har backat upp och stöttat mina val. Jag vill också tacka
er för att ni har funnits tillgängliga när det har känts tungt och för att jag
alltid har känt att jag har kunnat ringa er när problem uppstått. Jag vill även
tacka alla andra som har gett insiktsfulla och kloka kommentarer till olika
delar av texten: Helena Wockelberg, Karin Borevi, Viviana Stechina, PerOla
Öberg, Marianne Danielsson och Lenita Freidenvall vill jag särskilt nämna.
Jenny Westerstrand vill jag speciellt tacka för viktiga och trevliga samtal om
prostitution, feminism och mycket annat! Jag ser fram emot fler!
Emma Björnehed vill jag tacka både för att du är en god vän och kollega
men också för att du hjälpt mig att bringa reda i frameanalys och för alla
andra viktiga diskussioner om idéers betydelse för att förstå politik. Till er
andra på Diös våning 4 vill jag också rikta ett stort tack för att ni tillsammans
med mig skapar en så trevlig arbets- och forskningsmiljö, där både tunga
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vetenskapsfilosofiska problem och vardagsnära ämnen diskuteras. Jag är
säker på att långa fikapauser inte bara är trevliga utan även utvecklande för
forskning. Tack också till er andra på Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala som bidrar till en god miljö!
Så vill jag förstås tacka min egen doktorandgrupp, ”the fabulous class of
2003”. Tack Elin Bjarnegård, Gelu Calacean, Björn Lindberg och Pär Zetterberg för att ni är goda vänner och kolleger. Ni har bidragit till att ge en bra
start och positiv syn på forskarutbildningen!
Det finns ett liv utanför universitetet och det har min familj och vänner
hjälpt mig att komma ihåg. Tack för att ni har stöttat mig under den här tiden
med allt som varit! Mina underbara barn Esmeralda och Darian gör livet
enkelt och roligt, tack till er!
Slutligen, tack Oscar Larsson för att du påpekat vikten av att driva ett argument, för alla kloka kommentarer och för allt roligt och fint som du bidrar
med i mitt liv!
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Kapitel 1. Policyskapande ur ett dynamiskt
perspektiv

Sveriges prostitutionslag har väckt stor debatt både i Sverige och utomlands.
Sexköpslagen har både hyllats som en jämställdhetspolitisk framgång och
som en effektiv åtgärd för att bekämpa prostitution. Samtidigt har den kritiserats för att vara paternalistisk, antifeministisk och sexualfientlig. Nästan
alla man frågar har en åsikt om prostitutionslagen och den är alltjämt omdiskuterad.
De frågor som den här avhandlingen uppehåller sig vid är hur vi kan förklara politiska reformer som exempelvis sexköpslagen genom att undersöka
policyskapande som dynamiska processer där idéer och aktörer interagerar.
Centrala utgångspunkter i avhandlingen är att politik handlar lika mycket om
att konstruera problem som att lösa dem och att aktörer är delaktiga i sådana
processer. Idéer fungerar både hindrande och möjliggörande för aktörernas
handlande.
Prostitution är en fråga där det är tydligt att idéer har spelat en avgörande
roll för vilka politiska lösningar som har möjliggjorts. Om prostitution uppfattas som ett problem, och i så fall varför, är avgörande för hur fenomenet
adresseras politiskt. Somliga beskriver prostitution som en alltigenom kränkande verksamhet, särskilt för kvinnorna i prostitutionen. Andra problematiserar det stigma som det omgivande samhället skapar kring prostitutionen
som affärsverksamhet. Dessa olika problemformuleringar leder förstås till
olika åtgärdsförslag. När den svenska prostitutionslagen vann laga kraft år
1999 var den unik i sin utformning. Köp av sexuella tjänster kriminaliserades men försäljning av sex förblev ostraffbart. Sverige var och är fortfarande
ett av mycket få länder som har valt att lösa prostitutionsfrågan på det här
viset. I andra europeiska länder finns istället en legaliseringstrend där bordeller och prostitutionsverksamhet görs lagliga och sexarbete legitimeras som
arbete.
Sexköpslagen är en intressant reform, som är resultatet av och fortfarande
föremål för meningsstrider.
För att förklara hur den här reformen kom till och för att förstå politik mer
generellt menar jag att interaktionen mellan idéer och aktörer är central. Olika idéer skapar olika förutsättningar för aktörernas handlande. De politiska
aktörernas handlande begränsas och möjliggörs beroende av vilken idé, i det
här fallet om prostitution, som de måste förhålla sig till. Idéer återfinns på
9

olika nivåer och i olika institutioner och påverkar aktörernas handlande i
varierande grad.
Frameanalys1 är en metod för att studera idéers roll i politiken, med potential att både fånga problemformulering och konstruktionen av policy som
en central del av politiken samtidigt som aktörerna tas på allvar. Jag menar
att befintliga ramverk inte hanterar problematiken fullt ut och därför utformas i avhandlingen en generell modell för dynamisk frameanalys i syfte att
studera idéers och aktörers betydelse i policyskapande som en dynamisk,
interaktiv process. Denna modell används därefter för att mer specifikt förklara den process som utmynnade i sexköpslagen.
I detta inledande kapitel kommer jag först att redogöra för avhandlingens
utgångspunkter, huvudargument och syfte. Därefter presenteras den empiriska undersökningen.

Idéer i politiken
Omvärlden blir begriplig först när vi ger den mening. Det finns inga objektiva fakta som är meningsbärande oberoende av ett socialt sammanhang (Searle, 1995). Detta är ett teoretiskt antagande om hur världen är beskaffad som
får särskild bäring för den sociala världen och för politiken. Idéer blir utifrån
ett socialkonstruktivistiskt antagande en central del av politiken, inte bara
därför att politik handlar om att driva igenom olika idéer utan också för att
politik handlar om att konstruera idéer. Dessutom påverkar idéer aktörernas
handlingsutrymme genom att fungera hindrande och möjliggörande.
En av politikens huvuduppgifter är att finna lösningar på gemensamma
problem. Varken lösningar eller problem är emellertid objektivt givna. Vad
som uppfattas som ett problem och varför är beroende av aktörer och den
kontext de befinner sig i. Först när en problemformulering blir allmänt accepterad och institutionaliserad blir politiska åtgärder som adresserar fenomenet aktuella. Exempelvis har underrepresentation av kvinnor i politiska
församlingar formulerats som ett problem i Sverige. Utifrån institutionaliserade ideal om rättvisa och jämlikhet ses all diskriminering som ett problem.
När skev könsrepresentation formuleras som ett problem i dessa termer möjliggörs även åtgärder som motverkar överrepresentationen av män. Utifrån
en annan problemformulering, till exempel en idé om att politisk representation bör vara åsiktsbaserad, betraktas ojämn könsrepresentation i sig inte
som ett problem och inga åtgärder blir nödvändiga eller aktuella.

1

”Frame analysis” har ingen etablerad motsvarighet på svenska, men skulle kunna översättas
med inramningsanalys. Jag kommer emellertid att använda termen frameanalys. Konstruktionen är inte optimal, men i linje med det nu etablerade bruket av policyanalys, och dessutom
ger den en direkt koppling till den forskningstradition av policyforskning och ”frame analysis” som jag vill bidra till.
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När en idé har blivit allmänt accepterad och kanske också institutionaliserad, får den ett slags tolkningsföreträde och påverkar därmed aktörernas
handlingsutrymme. I exemplet ovan blir det svårt att driva frågor som går
emot problemformuleringen om ojämn könsrepresentation. Aktörer som
ändå gör det måste förhålla sig till den och kanske argumentera för varför
den inte har giltighet. För aktörer som själva har uttryckt problemet med
kvinnors underrepresentation följer att de får svårt att i andra sammanhang
handla och argumentera på ett sätt som går utanför eller emot den förståelsen. Exempelvis förväntas dessa aktörer kanske främja jämställdhet på andra
områden också eller åtminstone inte agera kvinnodiskriminerande.
Idéer fungerar samtidigt möjliggörande. När en problemformulering som
den ovan har accepterats blir det möjligt att koppla den till andra frågor där
kvinnor är underrepresenterade och formulera även andra områden som
”problematiska” om de inte uppfyller målet om en jämn könsrepresentation.
Det sociala samspelet mellan idéer och aktörer är komplicerat och många
olika idéer på olika nivåer påverkar aktörernas handlande samtidigt som
aktörer hela tiden uttrycker idéer. Detta är emellertid inte skäl att bortse från
idéers betydelse för policyskapande. Tvärtom är ett genomgående argument i
avhandlingen att idéer bör ges en central plats i policyanalys.

Prostitution som ett fall för att studera idéer i
policyskapande
Sexköpslagen är i sig ett intressant fall eftersom lagen utgör en, internationellt sett, unik lösning på prostitutionsproblemet. Prostitution är dessutom ett
fall som jag menar är särskilt lämpat för att undersöka betydelsen av idéer i
policyskapande mer generellt. Skälet till detta är att prostitution är en fråga
där det har pågått och alltjämt pågår en meningsstrid.
Prostitution kan diskuteras ur många olika aspekter. För det första är
könsdimensionen central i prostitutionsverksamheten. Generellt sett är det
män som köper sex och kvinnor som säljer sex. Så har det sett ut historiskt
och så ser det fortfarande ut idag. För det andra handlar prostitution om sexualitet, vilket förknippas med intimitet och privatliv. Den sexuella aspekten
har även gjort att frågan har kopplats till moralfrågor. För det tredje har det
faktum att prostitution inbegriper någon form av ”köp” kopplat frågan till
diskussionen om den liberala marknaden. Det går säkert att lägga till ytterligare aspekter, men poängen här är att visa att det finns flera olika diskurser
som överlappar och interagerar. När man pratar om ”problemet” med prostitution blir det tydligt att det finns många olika idéer både vad gäller problemets karaktär och lösningsförslag och att dessa idéer inte följer den traditionella konfliktlinjen på en vänster–höger-skala. Frågan kan beskrivas som
värdeladdad med många dimensioner eller som ett fall av en svårlöst policy11

kontrovers, intractable policy controversy (Schön & Rein, 1994). Sådana
konflikter kan inte lösas genom att man resonerar kring fakta, eftersom vad
som räknas som fakta är beroende av hur man väljer att konstruera problemet.
Med avhandlingens konstruktivistiska antaganden får idéer alltid en central plats i policyskapande. I ett fall som prostitution blir det särskilt tydligt
hur olika idéer får konsekvenser för potentiella lösningsförslag och för aktörernas handlande. Processen som föregick sexköpslagen är ett intressant fall,
inte bara för att utfallet är ovanligt, utan för att prostitution var och fortfarande är föremål för en meningsstrid som manifesteras i diskussionen om
sexköpslagen.

En feministisk policyanalys
I ett fall som prostitution blir idéer om kön och makt särskilt betydelsefulla
för att förstå frågans inneboende dynamik. I den feministiska diskussionen
om prostitution framträder olika idéer om kön och makt och det blir tydligt
att de har betydelse för hur frågan konstrueras. Beroende av ideologi och
utgångspunkt har feminister analyserat frågan på diametralt olika sätt och
förespråkat vitt skilda lösningar.
Åsikterna om vad som är en feministisk lösning på prostitutionsfrågan innefattar såväl legalisering av sex som ett arbete som kriminalisering av sexköp (Westerstrand, 2008). Olika uppfattningar om makt skiljer feminister
som vill normalisera prostitution från feminister som ser prostitution som ett
problem. I det första fallet handlar det om makt på individnivå; kvinnans
makt att bestämma hur hon själv vill ha sex och om hon vill sälja sex. I det
andra fallet handlar det om en strukturell maktuppfattning där prostitution
uppfattas som ett uttryck för en ojämlik maktrelation mellan könen, som
dessutom återverkar negativt på relationen mellan könen2.
Jag menar att det behövs en feministisk policyanalys för att fånga den
speciella dynamik som ryms i frågor där könsdimensionen är central. En
feministisk policyanalys förstås i den här avhandlingen som en analys som
uppmärksammar hur man resonerar kring kön och makt i policyproduktion.
För att förklara hur en reform som sexköpslagen blev möjlig och för att förstå policyskapande i frågor där kön är en central dimension är detta betydelsefullt. Istället för att argumentera för huruvida sexköpslagen bör eller inte
bör förstås som feministisk policy, argumenterar jag för vikten av en feministisk policyanalys. Jag menar att det är rimligare att som forskare anlägga
ett feministiskt perspektiv på själva analysen än att fastna i diskussioner om
vad som är en önskvärd feministisk policy.

2

Se Jenny Westerstrand (2008) för en diskussion om olika synsätt på prostitution.
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I det här fallet utgör kön en central maktdimension. Även andra maktstrukturer som etnicitet, klass, sexualitet etc. kan vara av betydelse för att
förstå en frågas inneboende dynamik. Policyanalyser bör vara öppna för att
inkludera även dessa aspekter.

Ett historiskt perspektiv på policyskapande
I en policyanalys som lyfter betydelsen av idéer och det faktum att idéer är
konstruerade, är ett historiskt perspektiv viktigt (Blyth, 2002; Hay, 2006).
Policyproblem konstrueras inte ur tomma intet utan bygger på tidigare formuleringar och förståelser. Vissa idéer institutionaliseras och andra faller i
glömska för att sedan kunna plockas upp igen eller omformuleras. Genom att
följa en fråga över tid ur ett processperspektiv blir det möjligt att förklara
varför en viss fråga uppfattas på ett visst sätt idag. Det blir också möjligt att
förstå policyförändringar på ett mer djupgående plan.
För att förklara hur sexköpslagen blev möjlig menar jag att vi bör gå tillbaka till 1970-talet då prostitutionsfrågan åter aktualiserades politiskt till
följd av att pornografi hade blivit lagligt. Under de följande tjugo åren diskuterades prostitutionsfrågan återkommande men det skulle dröja innan lagstiftningen förändrades och sexköpslagen infördes. Olika idéer om prostitution och olika förslag på lösningar framfördes i debatten. Krav på kundkriminalisering framfördes redan på 1970-talet särskilt av den utomparlamentariska kvinnorörelsen och därefter av kvinnor från de politiska partierna. I
början av perioden avfärdades kundkriminalisering som omöjlig att genomföra och icke önskvärd. Successivt ökade emellertid stödet och i takt med det
började den socialt inriktade prostitutionspolitiken att kritiseras. Vad hände
under dessa år som gjorde att kundkriminalisering i mitten av 1990-talet
framstod som en attraktiv åtgärd?
Ett argument i den här avhandlingen är att den här förändringen bör förstås som en process där synen på ”problemet” med prostitution gradvis har
förändrats under perioden. Jag menar att den institutionaliserade problemkonstruktionen av prostitution betingar hur olika lösningsförslag uppfattas
och vilka möjligheter som finns att driva igenom dem.
Idéer kan beskrivas som beroende av tidigare tagna val, stigberoende
(Cox, 2004; Hay, 2006). Man brukar tala om vissa tidpunkter eller händelser
som särskilt betydelsefulla för vilken väg en fråga ska ta (Collier & Collier,
1991; Rothstein, 1998).
Den här avhandlingen kommer att analysera policyskapande ur ett processperspektiv där stigberoende och kritiska vägskäl utgör verktyg för att
förklara processen på ett mer övergripande plan. Fokus för analysen ligger
inte på utfallet utan på processen som föregick policyförändringen.
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Att förklara policyskapande processer
En utgångspunkt för den här avhandlingen är att sociala och politiska processer är komplexa och mångfacetterade skeenden. De låter sig svårligen
förklaras med hjälp av teorier som försöker formulera generella lagar (jfr
DiMaggio, 1995; Hay, 2004). Med detta menar jag att en social process som
”förklaras” med variabler som att exempelvis ökat samarbete (oberoende
variabel) leder till framgång i feministisk politik (beroende variabel) tenderar
att fokusera alltför mycket på utfallet på bekostnad av processen. När idéer
förs in som en central del av den politiska processen blir det dessutom ganska snart uppenbart att det är problematiskt att tala om idéer i termer av oberoende och beroende variabler. Formuleringen av prostitution som ett problem vid tidpunkt A kan inte isoleras från utfallet vid tidpunkt B, eftersom
samma formulering också återfinns i utfallet vid tidpunkt B. Idéer förändras
kontinuerligt och blir därför en del av både orsaken och effekten.
Det finns en växande kritik mot den snäva syn på effektiv kausalitet som
har varit dominerande inom samhällsvetenskap (Gofas & Hay, 2010; Kurki,
2006; Tonder, 2010). Den ”humeanska” eller ”effektiva” kausaliteten ställer
krav på orsakssamband som inte blir applicerbara då idéer förs in i analysen,
exempelvis att oberoende och beroende variabel hålls separerade (Gofas &
Hay, 2010).3
I den här avhandlingen kommer jag att analysera policyskapande som en
process genom att fokusera på interaktionen mellan aktörer och idéer och på
så vis göra aktörernas handlande begripligt. Jag är således intresserad av att
förklara processen som gjorde sexköpslagen och dess slutliga utformning
möjlig, och inte enbart fokusera på utfallet.
De förklaringar som jag använder handlar därför till stor del om hur interaktionen mellan aktörer och idéer fungerar:
-

hur idéer i politiken fungerar hindrande och möjliggörande för andra
idéer om exempelvis lösningar
hur idéer påverkar aktörernas handlingsutrymme
betydelsen av idéer i och för aktörers strategiska handlande

Dessa förklaringar menar jag är tillämpbara och centrala för policyskapande
mer generellt.

3

Forskare som Andreas Gofas och Colin Hay (2010) menar att kausalitetsbegreppet måste
vidgas och talar istället om en konstituerande kausalitet som blir applicerbar då idéer förs in i
analysen.
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Avhandlingens syfte
För att förklara policy menar jag att det behövs ett teoretiskt ramverk som
inkorporerar både aktörer och idéer samt interaktionen mellan dem. Jag har
dessutom argumenterat för vikten av en feministisk policyanalys där idéer
om kön och makt analyseras och för betydelsen av ett processperspektiv.
Det finns inom policyforskningen flera ramverk som på olika sätt uppmärksammar idéers och aktörers betydelse för policyskapande: John Kingdons Policy streams approach (Kingdon, 2003), Paul Sabatiers och Hank
Jenkins-Smiths Advocacy coalition framework (Sabatier & Jenkins-Smith,
1999), Frank Baumgartners och Bryan Jones Punctuated equilibrium theory
(Baumgartner & Jones, 1991), Maarten Hajers Discourse coalition framework (Hajer, 1995), Frank Fischers Post positivist policy analysis (Fischer,
2003), Carol Bacchis What’s the problem represented to be (Bacchi, 1999)
och frame analysis i olika tappningar (Schön & Rein, 1994; Verloo & Lombardo, 2007). Jag kommer att bygga på insikter från flera av dessa ramverk
och utveckla ett perspektiv som jag kallar dynamisk frameanalys. Dynamisk
frameanalys syftar till att sätta idéer i centrum för analysen och samtidigt
uppmärksamma aktörer både som skapare av idéer och samtidigt betingade
av de dominerade idéerna. Vi ska återkomma till vad en dynamisk frameanalys tillför policyforskningen och vad ramverket tillför i ett fall som sexköpslagen.
Syftet med avhandlingen är tredelat. För det första vill jag förklara den
process som gjorde att en så omstridd reform som sexköpslagen blev möjlig.
Det andra syftet är att förstå dynamiken i policy där kön är en central dimension. Det tredje syftet är att utforma en dynamisk frameanalys, som både
innefattar den sociala konstruktionen av idéer och ett aktörsperspektiv, och
därmed kan ligga till grund för att analysera policyskapande mer generellt.
För att uppfylla det första och det andra syftet kommer några frågor att vara
ledande för analysen:
a) Hur förändrades idéerna om prostitution över tid?
b) Hur resonerade aktörerna kring kön och makt?
c) Vilka kritiska tidpunkter i den här processen kan kopplas till det
specifika utfallet? Vilken betydelse hade idéer vid dessa tidpunkter?
d) Vilka aktörer drev frågan om prostitution och hur arbetade de?
Hur resonerar de kring strategier? Hur såg motståndet ut?
e) Hur såg växelverkan ut mellan aktörernas agerande och idéerna
om prostitution?
Det tredje syftet, att utarbeta ett analytiskt ramverk, är främst teoretiskt. Dynamisk frameanalys är ett konstruktivistiskt ramverk för att analysera policyskapande. Inspiration hämtas även från historisk institutionalism och femi15

nistisk teori. Insikter från dessa mer grundläggande perspektiv inkorporeras i
den mer metodnära frame analysis för att på så vis lägga grunden för en dynamisk frameanalys.
Det är viktigt att framhålla att mina olika syften kompletterar varandra.
Mitt analytiska ramverk gör det möjligt att ge en rimligare förklaring och
mer nyanserad förståelse av den politiska process som ledde fram till den
svenska sexköpslagen än vad som annars varit möjligt. Omvänt innebär den
empiriska studien av en kontroversiell politisk process ett slags test av ramverkets fruktbarhet för att studera interaktionen mellan idéer och aktörer.
Eftersom prostitution är en fråga där kön är en central dimension prövas
särskilt ramverkets relevans för att förstå dynamiken i en sådan policyprocess.
Avhandlingen visar att en systematisk analys av interaktionen mellan idéer och aktörer kan förklara den process som utmynnade i sexköpslagen. Avhandlingen bidrar därmed med ökad kunskap i detta speciella fall och med
att utveckla ett analysramverk som kan användas för att analysera policyskapande som en dynamisk process där idéer och aktörer interagerar. Detta ska
även ses som ett bidrag till debatten om vikten av att se till både idéer och
aktörer för att förstå politiska processer.

Sexköpslagen i forskningen
Eftersom sexköpslagen är en ovanlig politisk åtgärd och normativt omdiskuterad har flera forskare intresserat sig för reformen även om få statsvetenskapliga studier har gjorts.
Historikern Yvonne Svanström har forskat om svensk prostitution framförallt ur ett historiskt perspektiv (Svanström, 2006) men hon har även gjort
flera studier där sexköpslagen studeras med lite olika utgångspunkt. Studierna är primärt intresserade av att jämföra den svenska och holländska debatten (Svanström, 2004c), analysera mäns och sexköpares roll i diskursen över
tid (Svanström, 2004b) samt att ur ett statsfeministiskt perspektiv undersöka
kvinnorörelsens inflytande i policyprocessen (Svanström, 2004a). Psykoterapeuten Hanna Olsson har i en artikel studerat utvecklingslinjen i prostitutionsdebatten från 1970-talet fram till 1998 (Olsson, 2006). Även statsvetaren Maud Eduards har i en bok om kroppspolitik undersökt diskursen kring
prostitutionsfrågan (Eduards, 2007).
Ytterligare en studie av svensk prostitutionspolitik har gjorts av idéhistorikern Susanne Dodillet som har undersökt huvudlinjerna i den svenska och
tyska debatten för att försöka förstå de olika ländernas diametralt skilda prostitutionspolicy (Dodillet, 2009). De studier som har gjorts har andra utgångspunkter än den här avhandlingen och resultaten blir därför inte alltid
jämförbara.
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Mitt eget empiriska bidrag är en systematisk processtudie av den politiska
process som föregick sexköpslagen där både idéer och aktörer analyseras,
och inte minst interaktionen mellan idéer och aktörer. Detta innebär att tidigare forskningsresultat kommer att kompletteras med aspekter som tidigare
inte har uppmärksammats. Det innebär också att den bild av sexköpslagen
som tidigare presenterats i vissa fall kommer att förändras. I kapitel 5 kommer tidigare forskning att diskuteras mer ingående.

Den empiriska undersökningen
Fallet som analyseras är den politiska process som föregick sexköpslagens
införande 1998. Den tidsperiod som undersökts sträcker sig från 1970-talet
fram till 1998. Analysen är avgränsad till den politiska behandlingen av prostitutionsfrågan och utgår från riksdagstryck: utredningar, propositioner,
remissvar, motioner, debattprotokoll och utskottsbetänkanden. Dessutom har
ett tjugotal djupintervjuer genomförts med centrala aktörer. För att analysera
hur en idé har förändrats över tid är textmaterial en bra källa eftersom det ger
en bra möjlighet att fånga uttryck av idéer vid givna tidpunkter. För aktörsstudier är den typen av offentligt textmaterial emellertid inte lika gynnsam
eftersom fokus inte ligger på hur enskilda aktörer resonerar. Jag har valt att
kombinera textmaterial och intervjuer för att fånga dynamiken mellan idéer
och aktörer.
För att ytterligare fånga dynamiken i policyskapande har tre delstudier
genomförts som kompletterar varandra genom att studera samma process
fast med lite olika fokus. Syftet är att fånga både idéerna, aktörerna och interaktionen mellan dessa två aspekter.
Den första är en processtudie som spänner över hela tidsperioden där fokus ligger både på idéerna – hur idéerna har förändrats över tid – men också
på kontexten – vilka idéer som har institutionaliserats och hur jurisdiktionen
över prostitution har förändrats. Främst riksdagstryck och andra tryckta källor används. I processtudien identifieras ett kritiskt vägskäl och i den andra
delstudien analyseras händelsen på djupet. Genom att analysera hur idéer
fungerar hindrande och möjliggörande för aktörer kan aktörernas handlande i
detta skeende göras begripligt. Den sista delstudien analyserar aktörernas
strategiska handlande och hur de har resonerat kring strategiskt handlande.
Idéers betydelse i och för aktörernas strategiska handlande och konsekvensen av detta nagelfars.

Avhandlingens disposition
I nästa kapitel utvecklas och preciseras avhandlingens teoretiska utgångspunkter i relation till – och delvis i polemik mot – tidigare policyforskning.
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Diskussionen utmynnar i att avhandlingens analysramverk utvecklas i kapitel 3, en dynamisk frameanalys. Denna består av tre delar: För det första att
analysera idéer ur ett dynamiskt perspektiv, för det andra att analysera idéer
som hindrande och möjliggörande och för det tredje att analysera aktörer
som delaktiga. I kapitel 4 redogörs för material och metodologiska val för de
empiriska analyserna. I kapitel 5 sätts sexköpslagen i ett sammanhang och
tidigare forskning om fallet presenteras. I kapitel 6 analyseras inramningar
av prostitution ur ett processperspektiv. Analysen bygger på tryckta källor
och följer frågan från 1970-talet fram till 1998 då sexköpslagen infördes. I
kapitel 7 analyseras utskottsstriden 1992 mellan justitieutskottet och socialutskottet som ett kritiskt vägskäl. Denna delstudie bygger på intervjuer och
fokuserar på interaktionen mellan aktörer och idéer på mikronivå i detta
kritiska skede när justitieutskottet tillkännagav att kriminalisering borde
utredas som en möjlig åtgärd mot prostitution. Kapitel 8 fokuserar på idéers
betydelse i aktörernas strategiska handlande. Utifrån intervjuer analyseras
hur aktörerna har resonerat kring strategiskt handlande. Idéers betydelse i
koalitionsbildning som strategi och i användning av jurisdiktionsgränser
analyseras. Slutligen avrundas avhandlingen i kapitel 9 med en slutdiskussion. Där rekapituleras avhandlingens huvudsakliga argument och bidrag.
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Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel diskuteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Diskussionen mynnar sedan ut i att avhandlingens analytiska ramverk presenteras
och preciseras i kapitel 3. Avhandlingen är framförallt inspirerad av tre
övergripande teoretiska perspektiv som delvis är överlappande: konstruktivismen, feminismen och historieinstitutionalismen.
Inledningsvis redogör jag för studiens konstruktivistiska förankring som
har bäring både ontologiskt och epistemologiskt. Med andra ord är konstruktivismen både ett förhållningssätt till hur världen är konstituerad och till hur
det är möjligt att uppnå kunskap om världen. Som teoretisk utgångspunkt får
konstruktivismen därmed metodologiska konsekvenser på flera plan, vi ska
återkomma till detta. Därefter redovisar jag avhandlingens feministiska förankring och argumenterar för vikten av ett historiskt perspektiv. Slutligen
drar jag upp riktlinjerna för avhandlingens analytiska ramverk genom att
diskutera frameanalys som metod.

En konstruktivistisk utgångspunkt
Socialkonstruktivismen är ett speciellt förhållningssätt till den sociala interaktionen mellan människor, både när det gäller världens beskaffenhet (ontologi) och möjligheten att uppnå kunskap om världen (epistemologi) (Hay,
2006). Konstruktivismen kan sägas utgå från tre grundantaganden (jfr Guzzini, 2005). För det första att mening eller kunskap skapas (konstrueras) i en
social process. Detta innebär att den materiella verkligheten måste uttolkas,
begripliggöras för att få betydelse (Searle, 1995). Detta sker i interaktiva
sociala processer. Den sociala kontexten, våra tidigare förståelser och uppfattningar, styr vår syn på världen. Språket är nödvändigt för vår möjlighet
att uttrycka oss om världen och samtidigt centralt i skapandet av världen. Det
är våra intersubjektiva förståelser, de förståelser vi delar med andra, som ger
världen mening. Händelser äger rum och föremål existerar oberoende av vår
förståelse av dem. Men de får mening först i en social kontext.
För det andra utgår konstruktivismen från det ontologiska antagandet att
den sociala världen är konstruerad. Detta blir särskilt relevant då man studerar sociala fenomen som exempelvis policyskapande. Formella institutioner
som riksdag och regering är i sig sociala konstruktioner som bygger på vår
gemensamma uppfattning om hur beslutsprocesser bör gå till. Dessutom
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finns en rad informella normer och idéer kring policyskapande som kanske
är ännu tydligare exempel på just sociala konstruktioner.
Ett tredje antagande som är centralt i konstruktivistisk teori är interaktionen mellan kunskapsproduktion och skapandet av världen. Eftersom den
materiella verkligheten får mening först när vi ger den mening, begreppsliggör den, finns det inte några vattentäta skott mellan verkligheten och utsagor
om verkligheten. Detta innebär att då våra utsagor om världen delas av tillräckligt många, skapar de också verkligheten sådan vi uppfattar den. Idéer är
konstruerade, alltså inte självständigt existerande utan skapade av människor. De är också konstituerande, dvs. de får konsekvenser, återskapar det vi
uppfattar som verkligt.
Att utgå från en konstruktivistisk ansats får flera implikationer för den här
studien, både på metateoretisk nivå och i dess direkta utförande. På metateoretisk nivå innebär en konstruktivistisk ansats att forskaren blir medskapare
av den sociala verkligheten. För att ta ett konkret exempel: en upprepad historieskrivning där kvinnor exkluderas leder till att vi uppfattar att män har
fattat alla betydelsefulla historiska beslut. Detta illustrerar hur utsagor om
världen bidrar till att återskapa den, sådan vi uppfattar den.
En konstruktivistisk ansats innebär också att min tolkning av verkligheten
bygger på mina teoretiska premisser och gör anspråk på att vara sann endast
utifrån dessa. Detta legitimerar dock inte någon allmän relativism i forskningssynen. Även med en konstruktivistisk utgångspunkt är teoretisk noggrannhet, koherens och transparens nödvändiga kriterier för att andra ska
kunna bedöma resultaten av en studie.
I studiens direkta utformning innebär den konstruktivistiska ansatsen att
idéer ses som en central del av policyskapande. Detta innebär ett fokus på
uppfattningar om värden och världen och en medvetenhet om att det ofta
finns olika uppfattningar om samma fenomen. Det innebär också en medvetenhet om att idéer inte är ”bara” idéer skilda från det vi uppfattar som verklighet. Tvärtom bidrar de till att skapa vår verklighet, och det kan få långtgående konsekvenser att en viss idé uttrycks och inte en annan. Analysen i
avhandlingen lägger följaktligen stor vikt vid betydelsen av dessa uppfattningar för aktörers handlande i politiken.
Politik handlar om att fatta beslut som berör den gemenskap som vi har
skapat, samhället som vi lever i. Vilka frågor som blir föremål för politiskt
beslutsfattande är beroende av hur vi ser på världen och samhället. Vilka
problem behöver lösas och hur löser man dem på bästa sätt? I dessa processer av policyskapande är konstruktionen av den sociala verkligheten central.
Vad som uppfattas som problem och vilka lösningar som anses rimliga beror
alltså på den socialt konstruerade kontexten.
För att undersöka hur policy skapas är det utifrån en konstruktivistisk ansats centralt att studera hur problem formuleras och uppfattas. Börjar vi
granska policyprocesser på djupet upptäcker vi att det ofta råder oenighet om
hur frågor bör uppfattas. Det pågår ständigt meningsstrider om konstruktio20

nen av ”problemet”. Vissa idéer delas av många, institutionaliseras och får
därmed en annan status än uppfattningar som förfäktas av få. Ytterst är det
aktörer som deltar i dessa processer av meningsskapande, men idéer påverkar också aktörernas intressen och deras handlingsutrymme. Intressen skapas
och omskapas i sociala processer och aktörernas handlingsutrymme betingas
av idéer på olika nivåer.
Konstruktivismen ger en teoretisk förförståelse av varför formuleringen
och konstruktionen av policy är en så viktig del av policyskapande. Dessutom lyfter den fram aktören som skapare av den sociala verkligheten men
också begränsad av densamma.

Ett genusperspektiv med möjligheter
Genusordningen kan ses som en social konstruktion som innefattar idéer om
kön. Den kan beskrivas som en social struktur eftersom den genomsyrar hela
samhället. Genusordningen inbegriper idéer om två socialt konstruerade
grupper: män och kvinnor samt relationen mellan dem, som generellt sett är
hierarkisk till mannens fördel. Därmed villkoras makt och möjligheter för en
socialt skapad grupp i förhållande till en annan grupp (Young, 2002). Iris
Marion Young beskriver hierarkiska, sociala strukturer på följande sätt:
Social structures are the relatively permanent constraints and enablements
that condition people’s actions and possibilities in relation to others and in relation to the natural and built environment. Hierarchical social structures denote differential relations of power, resource allocation, and normative hegemony. Class, gender, and race are some of the most far-reaching and enduring structural relations of hierarchy and inequality in modern societies
(Young, 2002).

Alla människor tillhör flera olika grupper som överlappar och går på tvären
med varandra. Därmed blir varje människas sociala position unik men vissa
människor står varandra närmare än andra i dessa sociala fält (Young, 2002).
Genusordningen är alltså en social struktur där kön eller genus (socialt
konstruerat kön) är den centrala skiljelinjen.
En social struktur är kollektiv därför att den existerar intersubjektivt. Den
är något mer än ett stort antal individuella handlingar. Den existerar oberoende av vad jag som individ tycker om den och oberoende av vad jag gör.
Samtidigt så bärs sociala strukturer ytterst upp av människor. En social
struktur existerar därför att vi människor reproducerar ett visst mönster, i
våra handlingar och i vårt tänkande. Med den här synen blir det rimligt att se
sociala strukturer som trögrörliga men möjliga att förändra. Sociala strukturer bärs ytterst upp av människor och av människor skapade institutioner
vilket innebär att om tillräckligt många människor ändrar sitt beteende och
sina idéer så förändras den sociala strukturen.
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Iris Marion Young använder begreppet hierarkiska sociala strukturer, till
vilka hon räknar genus. Hierarkibegreppet är ett sätt att uppmärksamma relationen mellan könen i termer av makt (Thurén, 1996). Genusperspektiv kan i
olika grad uppmärksamma och problematisera maktförhållandet mellan könen (Thurén, 1996; Eduards, 2002).
Sammanfattningsvis menar jag att en feministisk policyanalys som analyserar olika idéer om kön och makt är betydelsefull för att förstå den politiska
dynamiken i frågor där kön utgör en central dimension. Centralt för den här
avhandlingens genusperspektiv är: a) Kön förstås relationellt som sociala
grupper konstruerade i förhållande till varandra; b) Maktdimensionen i relationerna mellan könen uppmärksammas; c) Genusstrukturen ses som både
hindrande och möjliggörande vilket också ger utrymme för aktörerna att
påverka och förändra.
I frågor där kön utgör en central dimension menar jag att en feministisk
policyanalys som analyserar olika idéer om kön och makt är betydelsefull för
att förstå den politiska dynamiken.

Idéer som historiskt betingade
En konstruktivistisk ansats kan med fördel förenas med insikter från historisk institutionalism (Hay, 2006). Idéer är betingade av historien och bör,
menar jag, studeras ur ett processperspektiv för att göra det möjligt att fånga
interaktionen mellan idéer och aktörer. Historisk institutionalism är en del av
den nyinstitutionella teoribildningen (Thelen, 1999). Gemensamt för denna
är ett intresse för både formella och informella institutioner (för en översikt
se Hall & Taylor, 1996). Detta till skillnad från tidig institutionell teori där
framförallt de formella institutionerna studerades. Specifikt för den historiska institutionalismen är att en historisk dimension förs in i policyanalys,
både i termer av tid och ordningsföljd (se Steeck & Thelen, 2005; Pierson,
2004). Policyförändring betingas av hur frågan tidigare har behandlats och
formulerats.

En stigberoende process
Stigberoende eller ”path dependence” innebär att man ser på den historiska
utvecklingen som beroende av tidigare tagna val. Det vill säga att om den
historiska utvecklingen går i en viss riktning vid en tidpunkt så kommer
andra alternativa utvecklingsvägar att vara svårframkomliga vid en senare
tidpunkt (Pierson, 2000; Mahoney, 2000:511). Stigberoende finns i olika
tappningar beroende av hur strikta krav som ställs för att en process får kallas stigberoende (Pierson, 2000). James Mahoney har tydliga kriterier för när
en process kan kallas stigberoende som innebär att processen måste uppfylla
vissa krav på exempelvis initial slumpmässighet och därpå följande determi22

nism. Med en sådan strikt syn på stigberoende blir begreppet svårt att tillämpa i samhällsvetenskapliga studier eftersom processerna som studeras sällan
uppfyller dessa krav (jfr Bengtsson et al., 2006). Bengtsson föreslår istället
en svagare definition som innebär att stigberoende betraktas som ett samband av viss karaktär eller styrka som utgår från premissen att historien spelar roll, och analysen går ut på att identifiera på vilket sätt och genom vilka
mekanismer som historien har spelat roll. Stigberoende i denna svagare variant handlar inte om att fastslå huruvida stigberoende föreligger eller ej, utan
att visa i hur hög grad historien har spelat roll och på vilket sätt. Stigberoende blir därmed en grundpremiss för studiens utformning och inte ett prövbart
påstående (Bengtsson et al., 2006).
Idéer kan rimligen betraktas som stigberoende (Hay, 2006:65; Cox,
2004). I själva verket är det omöjligt att tänka sig en idé som inte på något
sätt är en produkt av, och bygger på, tidigare idéer. Också här är den intressanta frågan i vilken grad och på vilket sätt historien har spelat roll. Att se
idéer som stigberoende innebär att ett historiskt perspektiv förs in i analysen
och att idéer analyseras över tid. Vissa händelser i processen är mer avgörande än andra för att utvecklingen tog den väg den gjorde. Dessa centrala
punkter kan analyseras i termer av kritiska vägskäl, critical junctures eller
formativa moment (Collier & Collier, 1991; Rothstein, 1998; Bengtsson et
al., 2006). Ett kriterium på ett kritiskt vägskäl är att flera alternativa valmöjligheter föreligger och att en eller flera väljs bort. I den här avhandlingen
analyseras kritiska vägskäl som brytpunkter där olika konstruktioner av ett
problem har ställts mot varandra och en idé valts bort på bekostnad av en
annan.

Idéers förhållande till institutioner
En annan viktig utgångspunkt för avhandlingen är att idéer kan vara i olika
grad institutionaliserade och att de därmed påverkar aktörernas handlingsutrymme i varierande grad.
Douglas North beskriver institutioner som det ramverk inom vilket människors handlande och interagerande äger rum. Han jämför dem med spelreglerna i ett spel. Det finns formella regler som styr spelet men också informella regler och normer är av betydelse (North, 1990). North lyfter fram
vikten av att skilja mellan regler och spelare. Aktörer måste förhålla sig till
spelreglerna då de utformar strategier och försöker uppnå sina mål (North,
1990:4-5). Med Norths utgångspunkt blir typen av institution mindre viktig,
istället ställs funktionen i centrum. Det gör även den definition av institutioner som jag utgår ifrån, där institutioner ses som ”kognitiva, normativa och
regulativa strukturer och aktiviteter som ger mening och stabilitet åt socialt
beteende” (Bengtsson et al., 2006; jfr Scott, 2008).
Med denna definition kan institutioner vara formaliserade i olika hög
grad. Formella institutioner är nedskrivna eller på annat sätt kodifierade på
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ett vis som begränsar tolkningsutrymmet av deras funktion. Informella institutioner är icke-kodifierade men styr likväl vårt handlande eftersom de bygger på kollektiva uppfattningar, de blir ett slags normativt ”allmängods”. De
informella institutionerna är svårare att identifiera men kan vara mer styrande än de formella. Kulturella myter och normer är exempel på betydelsefulla
informella institutioner4. Att dra en tydlig gräns mellan formella och informella institutioner låter sig svårligen göras eftersom de ofta överlappar
(North, 1990).
Idéer har en bärande roll för förståelsen av institutioner. Att betona betydelsen av idéer och diskurser i nyinstitutionell teori har blivit allt vanligare
(Béland, 2005; Hay, 2006; Schmidt, 2008). Vissa forskare betraktar idéer
och/eller diskurser som en typ av institutioner eftersom de ger mening och
stabilitet åt socialt beteende, i likhet med institutioner. Idéer ses då som ena
änden på ett kontinuum mellan formella och informella institutioner:
[..] mov[ing] from the study of such intangible phenomena as ideas, meanings, signifiers, beliefs, identities, attitudes, worldviews, discourses and values to such tangible entities as states, constitutions, bureaucracies, churches,
schools, armies, parties, and groups (Ethington & McDonagh, 1995).

Med en konstruktivistisk utgångspunkt blir det problematiskt att göra den
här gränsdragningen mellan materiella och icke-materiella fenomen (Larsson, 2011). Exempelvis får staten sin betydelse endast utifrån våra idéer om
staten. Likaså bygger lagar helt på en kollektiv idé om att de ska reglera
handlande. Med konstruktivistisk ansats blir alla institutioner begripliga och
meningsfulla endast utifrån våra kollektiva idéer. Institutioner kan då förstås
som idéer som blivit dominerande, dvs. uppnått sådan status (formellt eller
informellt) att de får funktionen att ”ge mening och stabilitet åt socialt beteende”.
Istället för att studera idéer som en typ av institutioner kan olika idéers
grad av institutionalisering analyseras. Lagstiftningsprocessen blir med det
här synsättet en process där idéer om ett visst fenomen går från att vara en av
många olika idéer om exempelvis prostitution till att få legal status av formell institution (jfr Hajer, 1995).
Sammanfattningsvis tillför det historieinstitutionella perspektivet följande
antaganden: a) Politiska processer betraktas som stigberoende, enligt ett
antagande om att ett politiskt utfall påverkas av historien; b) Idéer betraktas
som stigberoende; c) Kritiska vägskäl bör identifieras och analyseras för att
ge ökad kunskap om processen; d) Idéer analyseras utifrån deras grad av
institutionalisering.

4

Se North 1990 för en diskussion om formella och informella institutioner.
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Att analysera politik som meningsskapande
Politik beskrivs allt oftare i termer av meningsskapande processer. I policyanalyser lyfter forskare fram betydelsen av att uppmärksamma problemformuleringar eller idéer. Terminologin varierar: policy images (Baumgartner
& Jones, 1991), frames (Schön & Rein, 1994), diskurser (Fischer, 2003),
problemrepresentationer (Bacchi, 1999) och problemformuleringar (Rochefort & Cobb, 1994) används för att benämna ungefär samma sak, definitionen
eller konstruktionen av policyproblem.
En omfattande kritik har riktats mot den tidiga policyforskningens instrumentella och funktionella syn på politik som en process där den ”bästa
lösningen” på objektivt givna problem väljs (Fischer, 2003; Mehta, 2011).
Ett centralt argument i den här avhandlingen är att policy handlar lika
mycket om att konstruera problem som att lösa dem. Ett sexköpsförbud uppfattas som en möjlig lösning först när prostitution uppfattas som ett problem
som bör bekämpas.
Studier som intresserar sig för meningsskapande, policykonstruktion och
diskurser inom policyanalys kan se ganska olika ut eftersom de har olika
analytiskt fokus. Marianne Danielsson beskriver teorier som intresserar sig
för idégods med hjälp av en skala där den ena extremen är analyser som
intresserar sig för ”idéer på byggstensnivå” och den andra är analyser av
”systematiskt hopfogade världar” (Danielsson, 2010:67). Skillnaden mellan
studierna är hur komplexa berättelser som en teori eller en metod syftar till
att analysera. ”Det är enkla begrepp för världens och värdens beskaffenhet å
ena sidan, och komplexa berättelser om världens och värdens beskaffenhet å
den andra” (Danielsson, 2010). Danielssons skala handlar både om olika
analysnivåer och om skilda intressefokus. En analys av hur ett visst begrepp
används i språket rör ett mycket begränsat fenomen, medan en analys som
intresserar sig för samhällsdiskursen om välfärd avser ett övergripande idésystem. I den här avhandlingen studeras idéer om prostitution, alltså utsagor
om ett specifikt fenomen och därmed ett begränsat idésystem.
Det är emellertid inte bara intressefokus som skiljer sig åt mellan studier
av idéers roll i politiken. Idéer kan ”användas” på olika sätt i olika ramverk,
ytterst har detta att göra med olika epistemologiska och ontologiska antaganden. Ibland används idéer för att förklara ett utfall som inte kan förklaras
med andra variabler, exempelvis i rational choice (jfr Gofas & Hay, 2010). I
dessa ramverk blir idéer jämförbara med andra oberoende variabler. Idéer
studeras också som diskursiva verktyg som aktörerna strategiskt kan använda
sig av för att driva igenom en fråga (Finnemore & Sikkink, 1998). I ytterligare andra studier är det idéerna i sig och dess konstituerande logik som står
i fokus och då studeras exempelvis hur en diskurs har förändrats över tid (se
Gofas & Hay, 2010).
Andreas Gofas och Colin Hay hävdar att stor del av forskningen om idéers roll i politiken, inte tar idéer på allvar. Att ta idéer på allvar får enligt
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dessa författare långtgående epistemologiska och ontologiska implikationer.
Ett antagande om att idéer spelar roll innebär rimligtvis att de är betydelsefulla hela tiden och inte att idéer används enbart då andra variabler inte kan
förklara utfallet. Idéer bör utifrån ett sådant antagande ställas i centrum av
analysen. Detta får vidare konsekvenser för synen på kausalitet (se diskussionen i kap. 1) liksom på frågan om i vilken utsträckning aktörers intressen
är socialt konstruerade (Gofas & Hay, 2010; Hay, 2011).

Att föra in aktörer i konstruktivistisk policyanalys
En socialkonstruktivistisk studie som betonar aktörernas sociala interaktion
som central för hur den sociala världen ser ut och för hur kunskap skapas
och institutionaliseras måste, menar jag, även lyfta in aktörerna i själva analysen (Hay, 2006; Hay, 2011). Att studera konstruktionen av ett socialt problem utan att koppla detta till aktörer tenderar att behandla problemet som
ett självständigt existerande objekt och inte som en social konstruktion (Benford, 1997:418). Betydelsen av aktörer och aktörskap är en central aspekt
som har beskrivits som systematiskt underutvecklad inom det forskningsfält
som intresserar sig för hur politiska problem konstrueras (Mehta, 2011).
En utmaning för en konstruktivistisk studie som också vill föra in aktören
i analysen är att förhålla sig till aktör–struktur-problemet. Hur kan vi på ett
rimligt sätt betrakta aktörers handlande som betingade av idéer och samtidigt
se aktören som medskapare i den sociala konstruktionen av verkligheten?
Å ena sidan betonar diskursanalytiker ofta idéers makt över individen. I
dessa studier blir diskursen en hindrande struktur som formar individens
preferenser och som aktören har mycket liten möjlighet att påverka. Å andra
sidan framhåller exempelvis frameanalytiker individens möjlighet att strategiskt formulera sig, använda diskursen för att uppnå vissa mål och därmed i
viss mån ställa sig utanför diskursen. Dessa synsätt behöver inte vara motstridiga. Jag menar att det snarare är så att båda påståendena har fog för sig
fast under olika omständigheter. Några aktörer kan till exempel vara mer
medvetna än andra i problemformuleringsprocessen (Bacchi, 2004; Mehta,
2011).
För att det ska vara rimligt att betrakta idéer som både hindrande och möjliggörande krävs emellertid vissa preciseringar gällande aktörerna och deras
förhållande till idéstrukturer. Den här avhandlingen utgår från följande:
1) Aktörers intressen bör förstås som socialt konstruerade. Aktörers intressen skapas och omskapas i en social process. Detta innebär att aktörens
”egentliga” intressen svårligen låter sig fångas. Det som vi kan komma åt är
aktörens uppfattning om sina intressen. Förhållandet mellan idéer och intressen kan förstås som ömsesidigt. ”Frames and interests are logically independent concepts; they are by no means identical. Nevertheless, interests are
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shaped by frames, and frames may be used to promote interests” (Schön &
Rein, 1994:29).
2) Aktörer handlar potentiellt strategiskt. När medvetna aktörer och strategiskt handlande förs in i diskussionen behövs även ett rationalitetsantagande. Den här studien utgår från Poppers begränsade rationalitetsantagande om
att aktörer handlar utifrån vad de anser är adekvat eller passande givet den
situation de befinner sig i, sådan de uppfattar den (Popper, 1997 (1983)).
Poppers rationalitetsantagande bör ses som ett ontologiskt antagande som
inte är möjligt att pröva empiriskt.
Jag betraktar strategiskt handlande som att aktörerna har en plan för sitt
framtida handlande. Planen kan vara lång- eller kortsiktig. Att aktörerna har
förmågan att planera sitt handlande innebär däremot inte att de alltid gör det
eller att allt handlande bygger på handlingskalkyler. Inte heller betyder det
att de råder över konsekvenserna av sitt handlande. Aktörerna utgår från den
situation de befinner sig i och handlar utifrån vad de uppfattar som gynnsamt
givet detta (Popper, 1997 (1983)). Därmed blir aktörernas idéer om situationen betydelsefulla för att förstå deras handlande.
3) Idéer fungerar både hindrande och möjliggörande därför att aktörer
är sociala varelser. Genom att sätta den sociala interaktionen mellan människor och vår vilja att anpassa oss till gruppen i centrum, kan vi på ett rimligt
sätt förstå varför idéer i vissa sammanhang fungerar hindrande och i andra
fall omstörtande. Marianne Danielsson lanserar en social anpassningsmekanism som kan hantera den dualistiska problematiken med idéer och aktörer.
Danielsson avvisar idén om kognitiva låsningar som är vanligt förekommande i diskursinriktade teorier eftersom hon menar att den inte ger en rimlig
tolkning av aktör–struktur-problemet. Idén om kognitiva låsningar handlar
om att ett tankesätt blir så dominerande att aktörer internaliserar det och
därmed inte kan tänka utanför dess ramar. Förklaringsmekanismen får svårt
att hantera hur förändring går till utan att lägga till externa orsaker och aktörerna tenderar att bli helt bundna av diskursen. Den sociala anpassningsmekanism som Danielsson föreslår innebär att det istället för en kognitiv låsning handlar om socialpsykologi. Människor försöker helt enkelt anpassa sig
till hur de tror att andra tänker, till det som är socialt gångbart i en viss kontext, normen. Detta oavsett om de internaliserar synsättet fullt ut i tanken.
Med den här utgångspunkten ställs den kommunikativa praktiken i centrum
för analysen och inte individens tankar (Danielsson, 2010:103).
Eftersom mekanismen skiljer mellan den sociala praktiken och tanken kan
den förklara både hur formuleringar av policy, en typ av idéer, fungerar
hindrande och styr aktörernas handlande samtidigt som utrymme ges för
aktörerna att tänka utanför den etablerade ramen och i vissa fall använda sig
strategiskt av diskursen för att få till stånd en förändring. Människors vilja
att anpassa sig till gruppen förklarar hur en viss formulering av policy etableras och skapar tröghet. Aktörerna kan emellertid samtidigt inse att frågan
kan formuleras på andra vis och kan också medvetet manipulera formule27

ringen i strategiska syften. Aktörer som exempelvis är särskilt insatta i och
hängivna en fråga kan använda diskursen för att övertyga andra. Danielsson
erbjuder en rimlig tolkning av hur vi kan förstå formuleringar av policy som
sociala konstruktioner som samtidigt verkar både hindrande och möjliggörande.

Tidigare policyforskning om idéer och aktörer
Den här avhandlingens syfte är således att utveckla ett ramverk som inkluderar både den sociala konstruktionen av idéer och aktörer. Jag menar att båda
aspekterna är avgörande för att förklara policyskapande och att de bör förstås
som samverkande och interagerande. Detta innebär följande:
1. Idéer förstås och studeras som sociala konstruktioner, vilka skapas i en
dynamisk process. Det innebär att de är både konstruerade och konstituerande.
2. Aktörer förs in i analysen som aktiva i skapandet av mening.
3. Idéer antas fungera både hindrande och möjliggörande för aktörer, och
interaktionen mellan idéer och aktörer studeras explicit.
Även om tidigare policyforskning har inkluderat idéer och aktörer på olika
vis menar jag att befintliga teorier om policyskapande inte fullt ut uppfyller
de tre kriterierna ovan och därmed inte hanterar relationen mellan idéer och
aktörer på det sätt som eftersträvas i den här avhandlingen. Det finns en tendens att studier som analyserar idéer från ett konstruktivistiskt perspektiv
intresserar sig mindre för aktörer av olika skäl och att studier som intresserar
sig för aktörer inte analyserar idéer som hindrande och möjliggörande. Framförallt menar jag att tidigare teorier inte har hanterat dynamiken mellan idéer
och aktörer på det sätt som jag avser att göra i den här avhandlingen.
Jag kommer i det följande att gå igenom de delar av policyforskningen
som är mest centrala för den här studien, eftersom de på olika sätt och i olika
utsträckning inkluderar både idéer och aktörer. Till att börja med diskuterar
jag ramverk där idéer ställs i fokus. Därefter granskar jag den del av policyforskningen där fokus framförallt ligger på aktörerna. Syftet med genomgången är enbart att relatera de olika modellerna som diskuteras till mina tre
kriterier ovan, inte att generellt ta ställning till deras relevans, t.ex. inom de
intresseområden för vilka de ursprungligen utvecklades.
Avslutningsvis tar jag upp frameanalys och hävdar att detta är en metod
med potential att uppfylla de kriterier jag har formulerat ovan, även om inte
heller befintliga ramverk med denna ansats gör det fullt ut.
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När idéer ställs i fokus i policyforskning
Inom den gren av policyforskning som studerar idéer och aktörer i mer processnära studier finns ett fält där intressefokus framförallt ligger på idéer och
diskurser (Fischer, 2003; Hajer, 1995). Inom de här ramverken analyseras
visserligen idéer som sociala konstruktioner men fokus för analysen ligger
på idéerna, och aktörernas roll uppmärksammas bara marginellt eller inte
alls. Inte heller studeras explicit interaktionen mellan idéer och aktörer.
Frank Fischers postpositivistiska policyanalys är ett exempel där diskursen sätts i centrum för analysen. Fischer lyfter fram vikten av att analysera
policy ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och utmejslar en diskursiv
policyanalys med fokus på underliggande argument och värderingar. Analysen syftar även till att underlätta deliberation mellan aktörer i politiken genom att förbättra kommunikationen mellan dem. Aktörerna ses som centrala
för policyskapande, men fokus i analysen ligger på narrativ och deras underliggande argument (Fischer, 2003).
Maarten Hajers ramverk Discursive coalition framework, DCF (Hajer,
1995) utgår från en socialinteraktiv diskursanalys. Med detta avser Hajer att
språket är konstituerande för hur vi uppfattar verkligheten och att aktörerna
samtidigt bör ses som aktiva i skapandet av mening (Hajer, 1995). I likhet
med Fischer sätter Hajer argumenten i centrum för diskursanalysen. Detta
innebär att diskursen analyseras i termer av en pågående meningsstrid mellan olika argument där aktörerna försöker driva igenom sin förståelse i en
viss fråga. Hajer menar att diskursen är både hindrande och möjliggörande
för aktörerna och beskriver meningsskapande som en interaktiv process (Hajer, 1995).
Syftet med DCF är att analysera diskursen i politiska kontexter för att förstå hur diskursiva koalitioner skapas och i förlängningen kunna förstå policykonflikter och hur nya diskurser institutionaliseras. DCF tar avstamp i att
analysera policydiskursen utifrån olika skikt. Det mest centrala är ”story
lines” och kan beskrivas som en typ av tolkningsram eller utsaga om ett visst
fenomen som gör det begripligt. Kring dessa story lines formas diskursiva
koalitioner. Hajers DCF adresserar också sociala praktiker varmed avses de
kontexter i vilken diskurser produceras och tar sig uttryck (Hajer, 1995; Hajer, 2003).
Discursive coalition framework uppfyller på ett teoretiskt plan de tre kriterier för att ta idéer och aktörer på allvar som jag har ställt upp. Som analytiskt ramverk är dock DCF inte användbart för mina syften. Ramverket är
framförallt preciserat i de delar som avser analys av diskurser och även här
är verktygen ganska abstrakta. För analys av aktörer och aktörskap ger DCF
inga verktyg, inte heller de sociala praktikerna är preciserade eller operationaliserade.
Ett ramverk som mera direkt syftar till att analysera konstruktionen av policy är Carol Bacchis What’s the problem represented to be (Bacchi, 1999).
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Bacchis ansats innebär att underliggande problemförståelser i policyförslag
analyseras genom en uttolkning av implicita antaganden i en policy. Ramverket ger på så sätt verktyg för att analysera konstruktionen av problem och
lösningar i policyförslag. Aktörernas roll i policyskapande inkluderas dock
inte explicit även om Bacchi i andra sammanhang har uppmärksammat aktörernas förhållande till diskursen som dualistiskt, dvs. både som hindrade av
diskursen och som aktiva och ibland strategiska medskapare av den (Bacchi,
2000; Bacchi, 2004).
Ytterligare ett ramverk som framförallt sätter konstruktionen av idéer i
fokus är Mieke Verloos och Emanuela Lombardos Critical frame analysis
(CFA) (Verloo & Lombardo, 2007). Perspektivet syftar till att analysera
olika inramningar av policy utifrån en konstruktivistisk utgångspunkt för att
fånga olika dimensioner av en policydiskurs. Kritisk frameanalys är emellertid begränsad i bemärkelsen att den främst syftar till att kartlägga policydebatten och inte försöker förstå hur policy skapas. Inte heller analyseras interaktionen mellan idéer och aktörer. Verloo efterlyser intervjuer med centrala
aktörer i policyprocessen som ett värdefullt komplement till CFA (Verloo &
Lombardo, 2007:40). Andra varianter av frameanalys diskuteras i det följande.

När aktörer ställs i fokus i policyforskning
Inom policyforskning finns ett flertal analysramverk där både aktörer och
idéer uppmärksammas, men där konstruktionen av idéer inte lyfts fram eller
interaktionen mellan idéer och aktörer inte uppmärksammas fullt ut. Jag
kommer att diskutera några teorier från det här fältet som används flitigt i
policyanalys.
Paul Sabatier och Hank Jenkins-Smith inkorporerar både aktörer och idéer (belief system) i Advocacy coalition framework (ACF) (Sabatier & Weible, 2007). Ramverket syftar till att förklara policyförändring genom att analysera interaktionen mellan olika koalitioner (advocacy coalitions) som består av aktörer från olika institutionella miljöer som delar samma policy idéer (policy beliefs). Policyförändring antas uppstå till följd av konkurrens
mellan olika koalitioner inom en sektor och externa händelser som förändrar
policyidéer.
ACF analyserar inte hur policyidéer konstrueras i sociala processer, inte
heller hur de konstituerar aktörernas handlingsutrymme. Ramverket lägger
stort fokus på aktörerna som delaktiga i policyskapande och den roll som
idéer spelar i koalitioner och för koalitionsbyggande i policyprocessen.
I Frank Baumgartners och Bryan Jones ramverk, Punquated equlibrium
theory (PET) (Baumgartner & Jones, 1991; True et al., 2007), förklaras stabilitet och förändring i policyprocessen av interaktionen mellan idéer och
politiska institutioner i termer av ”policy images” och ”venues”. Politiska
system som består av många delvis självständiga institutioner med överlap30

pande jurisdiktion skapar särskilda förutsättningar för policystabilitet och
förändring, menar Baumgartner och Jones. Hur en fråga formuleras påverkar
dess jurisdiktion och därmed också möjligheten till policyförändring. För
aktörerna skapas härigenom två strategiska möjligheter. För det första att
strategiskt manipulera formuleringen av policy för att den ska passa en viss
institution eller arena och för det andra att välja en passande arena för en viss
formulering. Analysen av policy images handlar framförallt om att fånga
huruvida en fråga beskrivs i negativa eller positiva termer (Baumgartner &
Jones, 1991:1047). Utifrån ett antagande om att beslutsfattare inte kan hantera obegränsat med frågor och aspekter samtidigt, blir frågans formulering
betydelsefull. ”Images are based on facts, of course, but public attention
tends to focus strongly on one set of facts at a time” (Baumgartner & Jones,
1991:1047).
PET analyserar framförallt retoriska aspekter av problemformulering och
intresserar sig inte för den sociala process där idéer konstrueras eller för hur
dessa idéer konstituerar vår upplevda verklighet. I ramverket finns intressanta teoretiska insikter om växelverkan mellan idéer, jurisdiktion och den institutionella kontexten. Aktörerna analyseras som delaktiga i policyskapande
och betydelsen av interaktionen mellan idéer och jurisdiktion för aktörers
strategiska handlande uppmärksammas.
Även John Kingdons Multiple streams (MS) inkorporerar både idéer, institutioner och aktörer (Kingdon, 2003; Zahariadis, 2007). Ramverket har ett
tydligt processperspektiv och försöker fånga de olika processer som förklarar
framförallt agendasättande men även policyskapande. I MS analyseras policyskapande utifrån tre olika strömmar där de två första handlar om innehållet
i politiken – problem (problems) och lösningar (policies) – och den tredje
om det politiska spelet (politics). Enligt Kingdon fungerar dessa tre strömmar relativt oberoende av varandra och ibland uppstår gynnsamma tillfällen
(windows of opportunities) då aktörer kan koppla samman dessa tre strömmar och få gehör för en ny policy. Om dessa policyentreprenörer är lyckosamma leder detta till policyförändring.
Kingdons ramverk fungerar inte för att analysera den sociala konstruktionen av idéer i policyskapande. Det tenderar att behandla problem som givna
av den empiriska omgivningen i termer av empiriska indikatorer, externa
händelser och erfarenhet från tidigare policy (feedback) (Kingdon, 2003).
Problemdefinition nämns som en betydelsefull aspekt för att förstå hur problem blir politiska, men MS ser inte den sociala konstruktionen av idéer om
problem och lösning som en central del i policyskapande. När det gäller
aktörers roll som strategiska agenter tillför ramverket insikter om hur aktörer
kan vänta på gynnsamma tillfällen för att driva igenom sina förslag.
Också i den genusinriktade policyforskningen finns en rad studier som på
förtjänstfulla sätt uppmärksammar aktörer men som inte för in idéer som
konstituerande för aktörers handlande. Ett exempel är den statsfeministiska
forskningstraditionen inom Research network on gender politics and the
31

state (RNGS) (McBride Stetson, 2001; Mazur, 2001; Outshoorn, 2004;
Haussman & Sauer, 2007). RNGS uppmärksammar både idéer och aktörer i
ett analytiskt ramverk som syftar till att förklara när och hur kvinnorörelsens
idéer får genomslag i den politiska processen. Politiska debatter som har lett
till statligt agerande analyseras i termer av om kvinnorörelsen har fått inflytande över problemdefinition, policyinnehåll och policyprocessen i stort.
Särskilt fokus ligger på vilken funktion jämställdhetspolitiska organ (women’s policy agencies) kan fylla som en länk som ger kvinnorörelsen inflytande över policydebatten. RNGS har utvecklat ett schematiserat ramverk
där kvinnorörelsens karaktäristika och den politiska kontexten utgör oberoende variabler, jämställdhetspolitiska organ mellanliggande variabler och
inflytande beroende variabel. Syftet är att ramverket ska kunna användas i
jämförande studier av olika sakfrågor i olika länder.
Ramverket inkluderar idéer men analyserar dem inte som konstituerande
för policyskapande. Fokus i ramverket ligger framförallt på aktörerna och på
den institutionella kontexten.
Betydelsen av policyentreprenörer ”critical actors”, och deras handlande,
”critical acts”, för feministisk policy uppmärksammas i forskningen om
kvinnors substantiella representation (Celis et al., 2008; Childs & Krook,
2009). Även koalitionsbildning och samarbete mellan kvinnor för att nå
politisk framgång har undersökts i en rad studier (Halsaa, 1998; Vargas &
Wieringa, 1998; Woodward, 2003; Abrar et al., 2000). Det finns också en
rad svenska historiska arbeten som behandlar kvinnors samarbete över partigränser och över parlamentets gränser (Rönnbäck, 2000; Bergman, 2003;
Frangeur, 1998; Norrbin, 2004:209; Östberg, 1997; Thomsson, 2000).
Slutligen bör i detta sammanhang nämnas Jessica Lindverts jämförande
studie av Sveriges och Australiens jämställdhetspolitik. Lindverts utgångspunkt är nyinstitutionell och hon intresserar sig både för konstruktionen av
idéer och interaktionen mellan idéer och aktörer. Hennes fokus är emellertid
länderjämförande och analysen ligger därför på en mer övergripande nivå än
denna avhandling (Lindvert, 2002:232).
Genomgången av tidigare forskning visar att det finns en rad ramverk
som på olika sätt analyserar idéer och aktörers betydelse för policy och policyskapande. Ramverken har olika förtjänster men också begränsningar. Jag
vill hävda att dynamiken mellan idéer och aktörer i policyskapande inte fullt
ut fångas upp i befintliga ramverk.

Behov av att vidareutveckla policyanalysen
Varken inom den traditionella policyforskningen eller inom den feministiska
policyforskningen har jag funnit ett perspektiv som uppfyller de kriterier jag
har ställt upp för att analysera idéer som sociala konstruktioner, föra in aktörerna som delaktiga och dessutom analysera interaktionen mellan idéer och
aktörer. Även om ramverken uppmärksammar betydelsen av både idéer och
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aktörer på olika vis så tenderar de att antingen lägga fokus på den sociala
konstruktionen av idéer eller på aktörernas handlande. Inget av ramverken
hanterar interaktionen mellan idéer som sociala konstruktioner och aktörer
på det sätt som jag anser betydelsefullt för att fånga dynamiken i policyskapande. Maarten Hajers policyanalys (Hajer, 1995) uppfyller visserligen kriterierna på ett teoretiskt plan. Eftersom Hajer ger mycket knapphändiga analytiska verktyg, se diskussionen ovan, utgör ramverket ändå inte ett fullvärdigt alternativ.
Den här avhandlingen syftar till att ge ett teoretiskt bidrag till policyforskningen, och samtidigt ge en förklaring till hur den svenska sexköpslagen blev möjlig, genom att utforma ett analytiskt ramverk som fångar interaktionen mellan idéer och aktörer i policyskapande.
I en nyligen utkommen antologi om idéer och politik efterlyser Jal Mehta
policystudier som analyserar just interaktionen mellan idéer och aktörer för
att utveckla policyforskningen om idéers roll i policyskapande (Mehta,
2011).
[..] a comprehensive approach to addressing the above questions would
need to include a more explicit theory of action, seeking to identify not only
the types of ideas that matter but also how ideas affect actors and how actors
affect ideas (Mehta, 2011).

Genom att utforma en modell för dynamisk frameanalys försöker jag bidra
teoretiskt till att fylla den lucka som pekats ut inom policyforskningen, om
idéers betydelse i policyskapande. Denna dynamiska frameanalys, som utvecklas i följande kapitel, utformas för att kunna hantera både idéer och aktörer med interaktion och växelverkan som nyckelord.

Frameanalys som en metod att bygga vidare på
Inom sociologisk forskning har ett konstruktivistiskt perspektiv kallat frame
analysis utvecklats som enligt min uppfattning har potential att hantera både
idéer och aktörer. Frameanalys har även använts inom statskunskap, internationell politik och medieforskning (se Rein & Schön, 1996). Perspektivet
används på en mängd olika vis och förstås bäst som en metod som kan användas med olika teoretiska utgångspunkter inom det konstruktivistiska fältet. Gemensamt för frameanalys som forskningsfält är ett fokus på idéer,
samtidigt som ett aktörsperspektiv inkorporeras. I övrigt kan frameanalys
skilja sig åt markant från en studie till en annan, både vad gäller intressefokus och teoretiska antaganden.
Ursprungligen utvecklades frameanalys ur kognitivistiska strömningar
och byggde på den amerikanske sociologen Erwin Goffmans ramverk
(Goffman, 1974). Intressefokus låg på mentala, kognitiva kartor som styrde
individens handlande. Studieobjektet inom kognitiv frameanalys är att komma åt och kartlägga individens kognitiva scheman som även kallas ”frame”.
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Hank Johnston studerar diskurser för att rekonstruera dessa mentala kartor:
”it is through intensive discursive analysis that the mental structures of social
movement participants are best reconstructed” (Johnston, 1995:219).
Socialkonstruktivismen har under senare år influerat frameanalys. Detta
märks genom att intressefokus har skiftat från individens konstruktion av
frames i termer av mentala scheman till den sociala konstruktionen av frames i interaktiva processer. Sociologerna David A. Snow och Robert D.
Benford definierar frames som produkten av sociala, interaktiva processer
mellan individer. Snow och Benford framhåller i ett lånat citat att collective
action frames finns ”not within us, but between us” (Medvedev och Bakhtin
1978:8 i Snow & Benford, 2000). Martin Rein och Donald A. Schön har
också ett socialkonstruktivistiskt antagande när de i sin Frame analys studerar olika policy frames som de underliggande strukturer av värderingar som
en policyposition vilar på (Schön & Rein, 1994).
Den socialkonstruktivistiska frameanalysen är en metod som har potential
att tillgodose de tre kriterier jag ställt upp för att ta både idéer och aktörer på
allvar. Anledningen till detta är att metoden lämpar sig väl för att analysera
idéer som konstruerade i en dynamisk process. Samtidigt är det möjligt att
föra in betydelsen av kontexten, alltså idéer som hindrande och möjliggörande och aktörerna som aktiva i meningsskapande.
Befintliga ramverk för frameanalys har emellertid andra typer av empiriskt fokus än den här avhandlingen. Snows och Benfords ramverk syftar till
att förklara mobilisering av sociala grupper och är således inte ett ramverk
för att förklara policyskapande. Rein och Schön har en normativ ambition att
genom frame analysis lösa upp politiska kontroverser som hamnat i dödläge.
Deras ramverk syftar visserligen till att analysera policy men inte primärt
dynamiken i policyskapande. Verloos kritiska frameanalys, som redan
nämnts, är ytterligare ett exempel på ett frameanalytiskt ramverk som används för att analysera policy. Detta har emellertid en deskriptiv slagsida och
är framförallt en metod för att analysera skillnader mellan olika policyförslag.
I nästa kapitel ska jag utforma vad jag kallar en dynamisk frameanalys utifrån avhandlingens teoretiska antaganden. Detta ramverk kommer att användas i avhandlingens empiriska analys av den politiska process som ledde
fram till den svenska sexköpslagen. Samtidigt bör det ses som ett generellt
förslag på hur en sammanhållen analys av policyskapande kan genomföras.
Ramverket utgår från frameanalys och vidareutvecklar insikter från policyforskningen mer generellt.
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Sammanfattning: Tre teoretiska perspektiv
I avhandlingens inledande kapitel ställde jag frågorna hur policyskapande
bör analyseras och hur den process som utmynnade i sexköpslagen kan förklaras.
Jag har använt mig av tre teoretiska perspektiv för att formulera några
viktiga utgångspunkter för avhandlingen: konstruktivism, feminism och
historieinstitutionalism.
Utifrån konstruktivistisk teori har jag tagit fasta på att konstruktionen av
policy utgör en central del av policyprocessen. Jag har också argumenterat
för att i analysen föra in dynamiken mellan aktörers handlande och den sociala konstruktionen av idéer, samt redogjort för hur detta är möjligt genom att
aktörer och aktörsstrategier integreras med en konstruktivistisk analys där
även diskursens begränsande funktion uppmärksammas.
Från feministisk teori hämtar jag ett strukturellt maktperspektiv som ändå
ger aktörer visst utrymme att påverka och förändra strukturer.
I anslutning till historieinstitutionell teori utgår jag från att det är fruktbart
att studera en policyprocess som en stigberoende process där centrala kritiska punkter uppmärksammas.
Nästa kapitel kommer att konkretisera dessa teoretiska insikter i avhandlingens analysramverk, dynamisk frameanalys. Ramverket kommer därefter
att användas för att belysa svensk prostitutionspolitik och förklara hur sexköpslagen möjliggjordes.
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Kapitel 3. Dynamisk frameanalys

Med utgångspunkt från min diskussion om policyforskningen i föregående
kapitel kommer jag i kapitel 3 att utveckla vad jag kallar en dynamisk frameanalys. Ramverket syftar till att fånga idéer, aktörer och interaktionen
mellan dem och därigenom analysera policyskapande som en dynamisk process där idéer och aktörer samverkar. Tre kriterier för att ta idéer och aktörer
på allvar ställdes upp i teorikapitlet. Dessa tre antaganden är grunden för
dynamisk frameanalys:
1. Idéer förstås och studeras som sociala konstruktioner, vilka skapas i en
dynamisk process.
2. Aktörer förs in i analysen som aktiva i skapandet av mening.
3. Idéer antas fungera både hindrande och möjliggörande för aktörer och
interaktionen mellan idéer och aktörer studeras explicit.
Det återstår att konkretisera dessa teoretiska utgångspunkter metodologiskt.
Ramverket består av tre delar som syftar till att analysera: idéer ur ett dynamiskt perspektiv, idéer som hindrande och möjliggörande och aktörerna som
delaktiga. Tillsammans menar jag att dessa tre aspekter fångar policyskapande som en dynamisk, interaktiv process. Mitt teoretiska bidrag är framförallt att dessa tre aspekter inkluderas i ett sammanhållet analysramverk.
Ramverket tar som redan nämnts sin utgångspunkt i frameanalys. Jämfört
med tidigare forskning tillför ramverket ett institutionellt perspektiv på
”frames” som uppmärksammar att alla idéer som uttrycks och florerar inte
har samma tyngd och att de därmed påverkar aktörerna i varierande grad. I
min dynamiska frameanalys förs även jurisdiktionsbegreppet in för att belysa
hur institutionalisering av idéer får konsekvenser för aktörernas handlingsutrymme och i vilken utsträckning aktörerna själva kan påverka jurisdiktionen
över en fråga genom sitt agerande. I aktörsdelen tillför dynamisk frameanalys en tydlig medvetenhet om idéers betydelse för strategiskt handlande mer
generellt och även en medvetenhet om konsekvenserna av att använda idéer
strategiskt i termer av risker och begränsningar.
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Att analysera idéer ur ett dynamiskt perspektiv
I dynamisk frameanalys analyseras idéer om policy i termer av frames eller
inramningar. Inramningar kan i policysammanhang ses som idésystem kring
en specifik fråga, och de kan inom sig rymma flera olika idéer om fenomenet. Analysen blir dynamisk när alternativa inramningar analyseras i förhållande till varandra och jämförs med avseende på graden av institutionalisering.

Inramningar i politiken som idésystem
I den här studien förstås frames eller inramningar i politiken som sociala
konstruktioner om ett specifikt fenomen. En inramning kan innehålla flera
idéer om ett visst ämne, ofta problemformulering och lösningsförslag, och
kan förstås som ett begränsat idésystem om en fråga eller ett problem, exempelvis prostitution. Mervärdet av att tala om inramningar är att ordet tydliggör att det handlar om idéer om ett visst fenomen som hänger ihop. Problemformulering och lösningsförslag är två centrala aspekter i politiken som bör
analyseras tillsammans eftersom de återverkar på varandra (Schön & Rein,
1994; Bacchi, 1999; Benford & Snow, 2000; Verloo & Lombardo, 2007).
Beroende på hur problemet konstrueras möjliggörs vissa lösningar och tvärtom är vissa åtgärder bara rimliga utifrån vissa problemformuleringar.5
I analysen av utsagor om en fråga kan vissa element plockas ut och en
ram explicitgöras. När inramningen görs explicit tydliggörs också implicita
antaganden och värderingar i utsagan. Frameanalys kan därför användas för
att tydliggöra vad en policykonflikts grundläggande skiljelinjer handlar om
(jfr Schön & Rein, 1994). Frame, ram och inramning används här synonymt.
Inramningar inverkar på a) åtgärder, b) jurisdiktion och c) aktörers handlingsutrymme.
I politiken är de mest grundläggande aspekterna av en inramning hur problemet konstrueras och vilka lösningar som föreslås. Inramningar bör därför
analyseras utifrån problembeskrivning – vad är problemet och varför? Vad är
orsaken till problemet? – och utifrån lösningsförslag – vad bör göras?
I problemformuleringen är orsaksberättelser eller causal stories centrala
(Stone, 1989) eftersom konstruktionen av just orsaken är avgörande för vilka
åtgärder som möjliggörs politiskt. Deborah Stones resonemang om orsaksberättelser förfinar och fördjupar analysen av problembeskrivningar. Hur orsak, ansvar och skuld fördelas i en problemformulering får direkta konsekvenser för vilken lösning som blir rimlig (Stone, 1989:282). Genom att
orsakande aktörer pekas ut fördelas ansvaret för ett problem till en viss aktör
så att denne måste förändra sitt beteende, kompensera offer eller straffas.
5
Framing uppfattas ibland som enbart en form av strategiskt handlande. Jag menar att aktörerna alltid ägnar sig åt framing, det är omöjligt att uttrycka politik utan att göra det. Framing
kan vara strategisk men är det inte alltid.
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Orsaksberättelser kan även legitimera ett agerande, alternativt lägga ansvar
på en viss aktör att lösa problemet (Stone, 1989:295).
Det kan finnas strategiska skäl till att formulera en orsaksberättelse på ett
vis snarare än på ett annat. Exempelvis kan den som vill undvika ansvar och
skuld för en fråga försöka formulera orsaken som en olyckshändelse där
varken handlingar eller konsekvenser är avsiktliga. Den som vill fördela
ansvar kan istället peka ut en orsakande agent och beskriva både handling
och konsekvenser som medvetna. Det finns även fenomen som kräver mer
komplexa orsaksberättelser. Deborah Stone kallar dem ”complex systems”
och menar att när orsaker beskrivs i exempelvis strukturella eller väldigt
komplexa termer är det omöjligt att peka ut en skyldig eller ansvarig aktör
(Stone, 1989:288). Detta får konsekvensen att det är svårt att politiskt hantera problem som beskrivs i sådana termer.
Genom att göra en distinktion mellan handling och konsekvenser och en
annan mellan avsiktligt och oavsiktligt kan man få fram fyra idealtypiska
orsaksberättelser. Två av dessa utgör starka positioner där handling och konsekvenser ses som avsiktliga och avsedda respektive oavsiktliga och oförutsedda. De övriga båda orsaksberättelserna utgör blandade positioner (Stone,
1989:284).

KONSEKVENSER
HANDLANDE
Avsedda

Oförutsedda

Oavsiktligt

Mekanisk
orsaksberättelse

Olyckshändelse

Avsiktligt

Intentional
orsaksberättelse

Oavsiktlig
orsaksberättelse

Figur 1. Fyra olika orsaksberättelser (Stone, 1989)

I den övre högra rutan finner vi olyckshändelser, exempelvis naturfenomen.
Orsaken till dessa anses vara oavsiktliga (de är inte ens resultatet av någons
handlingar i egentlig mening) och konsekvenserna är oförutsedda. Det går
förstås att göra politik av frågan genom att hävda att orsaken egentligen är
orsakad av någon aktörs slarv eller underlåtenhet. Då blir orsaksberättelsen
istället ett fall av avsiktliga handlingar med oförutsedda konsekvenser.
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I det nedre vänstra hörnet finner vi orsaksberättelser där både handlingar
och konsekvenser beskrivs som avsiktliga. I dessa fall talar vi ofta om rationellt handlande.
Sammanfattningsvis kan inramningar analyseras som idésystem som uttrycker problembeskrivning, orsaksberättelser och lösningsförslag rörande
ett visst fenomen.

Feministisk policyanalys
I frågor där kön är en central dimension bör en dynamisk frameanalys inkludera en feministisk policyanalys som undersöker huruvida inramningar är
genusifierade och på vilket sätt. Analogt bör andra maktdimensioner inkluderas i analysen när så är relevant, för att förstå dynamiken i en viss fråga.
Feministisk policyanalys analyserar hur kön och makt diskuteras. Därmed
håller analysen öppet för att det finns olika sätt att resonera kring kön och
makt. Dessa olika genusanalyser får konsekvenser för hur problem, lösning
och orsak bör förstås eftersom kön och makt är dimensioner som har bäring
både för problembeskrivning och för lösningsförslag.
En dynamisk frameanalys som inkluderar feministisk policyanalys prövar
om och i så fall på vilket sätt inramningar inkluderar resonemang om kön
och makt. Problembeskrivning och lösningsförslag analyseras då i ett första
steg och därefter undersöks om dessa har ett genusperspektiv och hur det ser
ut (Outshoorn, 2004; Sainsbury, 2004). Alltså på vilket sätt de talar om män
och kvinnor och om relationen mellan könen. Utöver elementen problembeskrivning och lösningsförslag kommer därför analysen att inbegripa huruvida en inramning är genusifierad och i så fall på vilket sätt.
Genusifierad innebär att en viss situation eller relation kan ha olika mycket med genus att göra. Den kan beskrivas som genussignifikant eller genusneutral (Thurén, 1996). Ett sätt att uppmärksamma maktdimensionen är att
analysera om relationen mellan könen beskrivs som hierarkisk eller inte (jfr
Thurén, 1996). När relationen beskrivs som hierarkisk uttrycks den i någon
form av maktdimension. Den hierarkiskt överordnade parten tillskrivs mer
makt än den hierarkiskt underordnade. Begreppet hierarkisk kommer att
användas för att diskutera maktaspekten i resonemang om kön.

Inramningar på olika nivåer
För att göra analysen om meningsstrider dynamisk och inte fastna i en platt
beskrivning av exempelvis olika inramningar av prostitution, är det nödvändigt att föra in ett resonemang om inramningar på olika nivåer och förhållandet mellan olika inramningar. Det gäller att uppmärksamma inte bara att
det finns olika inramningar av prostitution, utan också att dessa ramar inte
har samma tyngd och därmed inte heller samma inverkan på aktörernas
handlingsutrymme. Detta är en aspekt som frameanalys har uppmärksammat
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(Snow & Benford, 1992; Schön & Rein, 1994) men som bör renodlas och
utvecklas för att göra det möjligt att fånga relationen mellan olika inramningar och i förlängningen förstå förändringar över tid. En dynamisk frameanalys bör därför skilja mellan de diskursiva elementen av en inramning och
graden av institutionalisering av en viss idé. Som jag nu ska visa har dessa
båda dimensioner sammanblandats i befintliga frameanalytiska ramverk.
Rein och Schön talar om tre typer av ramar som beskrivs utifrån hur specificerade de är (Schön & Rein, 1994:33). Policyramen används för att beteckna den ram som en aktör använder för att konstruera ett problem i policyprocessen. Den institutionella ramen är en mer allmänt hållen ram ur vilken aktörer utmejslar policyramar. Ofta är institutionella ramar mer komplexa än policyramar. De institutionella ramarna är enligt Rein och Schön i
sin tur lokala uttryck för breda kulturella belief systems som de kallar metakulturella ramar. De metakulturella ramarna är ännu mer generella och ligger till grund för de andra två typerna. Rein och Schöns tredelning syftar på
vilken institutionell eller organisatorisk nivå en ram befinner sig på men den
är också en indelning av olika typer av idéer – med olika grad av generalitet.
Samma dubbelhet finns hos Snow och Benford som gör en åtskillnad mellan mikronivå och makronivå, mellan collective action frames och master
frames. Collective action frames hittar vi på mikronivån och de är produkten
av den enskilda aktörens eller organisationens inramning. En master frame är
en makroinramning, som i stort fungerar på samma sätt som mikroformuleringarna men är mer allmänt hållen (Snow & Benford, 1992:138).
Båda dessa nivåindelningar är oklara eftersom de innefattar två olika dimensioner samtidigt. Särskilt i Schöns och Reins ramverk blir detta tydligt.
Dels inkluderas idéer av olika omfång som har att göra med huruvida en
fråga inramas som en enskild detaljfråga i exempelvis ett policyförslag eller i
termer av breda samhälleliga, mer generella diskurser. Samtidigt uttrycker de
en institutionell eller organisatorisk dimension när de graderar ramarna från
mikro till makronivå. Då handlar det om i vilken sorts samhällsstruktur tolkningsramen är inorganiserad: mikroinstitutioner eller breda samhällsinstitutioner. Samma dubbelhet finns hos Snow och Benford.
Det är analytiskt mera fruktbart att göra en distinktion mellan å ena sidan
typen av idéer, alltså hur preciserade idéer som ramen innefattar, å andra
sidan den institutionella dimensionen som fångar huruvida en ram har fått
fäste i samhällets institutioner eller om den bara förespråkas av enskilda
aktörer. Idédimensionen handlar då om en idés generalitetsgrad. En abolitionistisk inramning av prostitution är exempelvis bara preciserad i det att prostitution ses som ett problem och därför rymmer den abolitionistiska ramen
flera mer preciserade idéer om prostitution. Den kan jämföras med exempelvis en kundkriminaliseringsram där prostitution ses som ett jämställdhetsproblem, mannen/köparen pekas ut som orsaken och kundkriminalisering
förespråkas som lösning. I det första fallet uttrycker inramningen bara en idé
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om problemet i sig och i det andra uttrycker den idéer om både problem,
orsak och lösning.
Den institutionella aspekten handlar om att en inramning kan vara institutionaliserad i olika grad. Här är det alltså samma idésystem som kan uttryckas av en aktör på mikronivå eller institutionaliseras i lagstiftning. Den här
processen kommer jag att analysera i termer av en institutionaliseringsprocess för att fånga dynamiken mellan olika ramar. Den ram som för tillfället
är institutionaliserad i lagstiftning är den dominerande ramen i en viss fråga
och den påverkar handlingsutrymmet för aktörerna.
Genom att föra in den här distinktionen i analysen möjliggörs en dynamisk analys där olika inramningar kan ställas mot varandra både institutionellt och i fråga om vilken typ av idéer de uttrycker. Dessutom fångas kopplingen mellan idéer och den institutionella kontexten.

Att analysera idéer som hindrande och möjliggörande
Den typ av idéer som studeras här, inramningar av en specifik fråga, antas
alltså fungera både hindrande och möjliggörande för aktörerna. Två mekanismer för hur inramningar påverkar aktörerna inkluderas i ramverket: 1)
genom att de kan institutionaliseras, formellt eller informellt; 2) genom att
de kan vara bestämmande för vem som har jurisdiktion över frågan.

Inramningars institutionalisering i politiken
På individnivå ramar aktörerna in policyfrågor, och i lagförslag återfinner vi
också inramningar av policy. Den inramning som får genomslag i lag och
andra officiella policydokument sätter sin prägel på hur en viss fråga ska
förstås eftersom de har formaliserats i en institution och därmed blivit en del
av kontexten. Det blir svårt för aktörerna att inte förhålla sig till den institutionaliserade inramningen. Därmed skapas möjligheter för vissa aktörer medan andra hindras i sina inramningsförsök och i sitt handlande mer generellt.
I politiken kan man anta att aktörerna strävar efter att etablera sin inramning som den dominerande. De försöker institutionalisera sin förståelse av
frågan. En institutionalisering av en ram kan ske genom strategiskt agerande
men också genom en rad tillfälligheter. Processen där en ram går från att
vara en bland andra aktörers ramar till att bli dominerande kan förstås som
en institutionaliseringsprocess (jfr Hajer, 1995; Strömgren, 2007).
Detta är en aspekt som tidigare uppmärksammats i frameanalys men sällan studerats systematiskt. I en dynamisk frameanalys studeras inramningars
institutionaliseringsprocess för att fånga dynamiken i processen och inte
fastna i en deskriptiv kartläggning av olika frames.
Institutionaliseringen sker i flera steg där det högsta målet kan antas vara
att etablera en inramning i lagstiftning. Det första steget är då att den fråga
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som inramas kommer upp på den politiska dagordningen och diskuteras på
den politiska arenan. Det andra steget är att inramningen förs fram från flera
håll i policyprocessen. Det finns en koalition av aktörer eller nyckelpersoner
som stödjer ramen. Tredje steget handlar om att få officiellt erkännande i
riksdags- och regeringsdokument, exempelvis i utskottsbetänkanden och
utredningsdirektiv, och det fjärde steget är att få genomslag i lagstiftning.
Denna modell över den formella institutionaliseringsprocessen vill fånga det
faktum att institutionalisering i varierande grad gör ramar legitima och därmed påverkar aktörernas handlingsutrymme. För varje steg i institutionaliseringsprocessen som en frame når, förstärks inramningens inverkan på policyns slutgiltiga utformning. Aktörernas handlingsutrymme är kopplat till
vilka ramar som är legitima och vilken frame som för tillfället är dominerande på den politiska arenan.
Ovanstående resonemang är inspirerat av Andreaz Strömgrens tankegångar om institutionaliserade diskurser (Strömgren, 2007). Det finns även
en informell dimension där inramningar institutionaliseras utan att kodifieras, den är emellertid svårare att fånga analytiskt.

Jurisdiktion i skärningen mellan idéer och institutioner
Jurisdiktion avgör vem som har rätt att fatta beslut om vad och är en viktig
förutsättning för en frågas öde i politiken: ”some items are ignored because
they are ’defined away’ by the drawing of jurisdictional boundaries” (Kingdon, 2003:155). Att frågor om jurisdiktion är betydelsefulla inom politiken
och i studier av politik är väl uppmärksammat inom policyforskning. Växelverkan mellan jurisdiktion, idéer och aktörer är emellertid en aspekt där dynamisk frameanalys kan bidra med fördjupad kunskap genom att mer explicit analysera jurisdiktionsfrågans förhållande till meningsskapande i policyprocessen.
Jurisdiktion är kopplad till den institutionella kontexten genom att föreskriva vilken institution som ska fatta beslut om ett visst ämnesområde.
Samtidigt handlar jurisdiktion om idéer eftersom jurisdiktionen över en fråga
avgörs utifrån hur den formuleras. En fråga som formuleras som ett socialt
problem blir en uppgift för socialdepartementet men om den formuleras som
en utbildningsfråga blir det istället utbildningsdepartementet som får den på
sitt bord. Jurisdiktion utgör därmed en länk mellan inramningar och den
institutionella kontexten (jfr Baumgartner et al., 2006). Genom att jurisdiktion förs in i en dynamisk frameanalys blir det möjligt att undersöka växelverkan mellan inramningar och den kontext de produceras i.
Frågor om jurisdiktion får två viktiga konsekvenser för aktörerna: 1) Jurisdiktionsaspekten är central därför att den är direkt kopplad till aktörernas
handlingsutrymme. Aktörer på den politiska arenan har svårt att agera i frågor som ligger utanför jurisdiktionen för den enhet eller institution där de
befinner sig; 2) Det finns strategiska möjligheter för aktörer att formulera en
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fråga som tillhörande en viss jurisdiktion snarare än en annan. Av dessa skäl
bör jurisdiktionsdiskussioner och -förändringar uppmärksammas som en del
av policyprocessen.

Privat – offentligt som ett jurisdiktionsproblem
Det finns dock ytterligare en aspekt av jurisdiktion som blir särskilt viktig i
konstruktivistiskt influerad policyanalys. För att man ska kunna tala om jurisdiktionsstrider i policyskapande, t.ex. mellan företrädare för olika politikområden, krävs det först att en fråga ses som en offentlig angelägenhet.
Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga bör ses som en dimension av jurisdiktionsproblemet eftersom den handlar om vem som har
befogenhet att fatta beslut om vad. Särskilt när det gäller frågor om sex och
reproduktion är diskussionen om privat och offentlig betydelsefull eftersom
dessa frågor har varit och är så tydligt förknippade med den privata sfären.
Idén om att dela in samhället i en privat och en offentlig sfär som fungerar
enligt olika principer har kritiserats inom feministisk forskning. Kortfattat
avser den feministiska kritiken både tanken om att olika principer bör gälla i
olika sfärer och frågan om var en eventuell gränsdragning i så fall bör gå.
Särskilt kvinnor har drabbats av att det som faller inom den privata sfären
ställs utanför möjligheter till öppen insyn, reglering och maktanalys (Okin,
1998). Exempelvis var våldtäkt inom äktenskapet länge indirekt tillåtet i
Sverige eftersom det var ett fenomen som ansågs tillhöra den privata sfären
och därmed ligga utanför lagens möjligheter till reglering.
Frågan om det privata och det offentliga handlar till stor del om huruvida
det är möjligt att överhuvudtaget reglera en fråga. När en fråga formuleras
som en privat angelägenhet ligger frågan utanför det offentligas jurisdiktion
och därmed försvåras möjligheten till reglering på området. Beslutsfattaren,
den som har befogenhet att bestämma i frågan, blir då privata aktörer, exempelvis enskilda individer eller företag. När en fråga formuleras som offentlig
tillskrivs någon av de offentliga aktörerna befogenhet att fatta beslut i frågan. Det kan vara riksdag och regering, myndigheter, domstolar eller andra
offentliga organ. För att en fråga överhuvudtaget ska blir föremål för reglering är en viktig förutsättning således att frågan formuleras som en offentlig angelägenhet. Jag för därför in privat kontra offentligt som en dimension
av jurisdiktionsfrågan.

Att analysera aktörer som delaktiga
Att föra in aktörerna i analysen innebär för det första att inramningar kopplas
till aktörer. Det är relevant vem som säger vad och inte bara vad som uttrycks. För det andra kommer idéers betydelse i aktörernas (strategiska)
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handlande att nagelfaras men även hur idéer återverkar på aktörernas handlingsutrymme.

Framingstrategier
Snow och Benford nämner fyra typer av formuleringsstrategier som aktörer
kan använda för att vinna stöd för sina policyförslag. Dessa återkommer i lite
olika tappning inom framinglitteraturen (jfr Verloo & Lombardo, 2007). Den
första strategin handlar om att koppla två ideologiskt närbesläktade fenomen
som inte har kopplas samman tidigare (frame bridging). Den andra går ut på
att helt förändra förståelsen av frågan, omformulera den (frame transformation). Den tredje strategin försöker förtydliga och fräscha upp formuleringen
av en fråga (frame amplification). Den fjärde och sista strategin försöker
göra ramen mer inklusiv och hänga på fler aspekter eller värderingar för att
på så vis få mer stöd av potentiella anhängare (frame extension) (Snow et al.,
1986). Strategierna är delvis överlappande och kan vara svåra att särskilja
empiriskt. Jag kommer därför endast att inkorporera två av Snow och Benfords strategier i min dynamiska frameanalys:
Frame bridging betecknar formuleringsstrategier där nya formuleringar
läggs till den befintliga ramen. Alltså när två olika inramningar kopplas
samman.
Frame extension handlar om att göra en inramning mer rymlig och inklusiv och samtidigt mindre preciserad för att kunna rymma flera olika mer
detaljerade inramningar.
Snows och Benfords övriga strategier kommer inte att behandlas. Frame
transformation är som strategi svår att skilja från situationer då aktören har
ändrat sin syn på frågan, alltså fått en ny preferens. Betydelsen av frame
amplification ligger så nära bridging och extension att jag inte ser det som
analytiskt relevant att föra in också den.
Formuleringsstrategier är inte oproblematiska eftersom de kan få effekter
som är utom aktörernas kontroll. När en fråga omformuleras konstrueras en
ny idé och denna kan sedan omtolkas av andra aktörer eller institutionaliseras. En strategisk formulering kan således inte ”tas tillbaka”, när den väl är
uttryckt så lever den sitt eget liv. Inramningar kan även få direkta effekter
för den aktör som uttryckt dem genom att låsa aktören vid en viss identitet
eller en viss handlingslinje. Detta är en aspekt som frame analysis har ägnat
mycket liten uppmärksamhet. Ett undantag utgör Emma Björneheds kommande avhandling där effekter av strategisk framing på aktörsnivå undersöks
(Björnehed, 2012).
Inramningar får stor betydelse för möjligheterna att bilda koalitioner och
för strategisk användning av jurisdiktionsgränser som diskuteras i följande
avsnitt.
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Koalitionsbildning som strategi
Betydelsen av koalitionsbildning, samarbete och nätverk för framgång inom
politiken är fenomen som statsvetare alltid har intresserat sig för. Feministisk
forskning har särskilt intresserat sig för koalitionsbildning och samarbete
mellan kvinnor och feministiska aktörer (Halsaa, 1998; Vargas & Wieringa,
1998; Woodward, 2003; Abrar et al., 2000). Empirisk forskning har visat på
en tradition av samarbete mellan kvinnor i Sverige över parlaments- och
partigränser (Rönnbäck, 2000; Frangeur, 1998; Norrbin, 2004; Bergman,
2003).
Idéer fyller en central funktion i koalitionsbildning (jfr Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Snow och Benford använder frameanalys för att förklara
mobilisering i sociala rörelser (Snow & Benford, 1992). Svensk forskning
har även visat på en relation mellan tvärpolitiskt samarbete och formulering
av policy (Florin & Nilsson, 2000).
I en dynamisk frameanalys analyseras explicit vilken roll idéer spelar i
koalitionsbildning. Samtidigt som inramningar möjliggör koalitioner innebär
de också begränsningar och risker. Genom att en formulering förändras och
görs mer inklusiv kan koalitioner bildas. Men motsatsen gäller också. Vill
man bilda koalition med en specifik aktör måste formuleringen anpassas för
att attrahera denne. Både att göra en ram mer inklusiv för att bilda koalitioner och att göra den mer preciserad kan få oförutsedda konsekvenser som
aktörerna inte råder över. Konsekvenser av strategisk framing är en viktig
aspekt av dynamisk frameanalys, de har endast uppmärksammats marginellt
i befintlig forskning.
I en dynamisk frameanalys undersöks koalitionsbildning som strategi utifrån hur idéer används för att bilda koalitioner och vilka konsekvenser detta
får i termer av begränsningar och risker.

Att använda jurisdiktionsgränser i strategiskt handlande
Strategiskt handlande i formuleringen och inramningen av en fråga, är nära
sammankopplat med jurisdiktionen över frågan. En specifik formulering kan
få konsekvenser för vem eller vilka som har jurisdiktion att fatta beslut. När
en fråga exempelvis formuleras som social tilldelas den i allmänhet socialutskottet, socialdepartementet och andra berörda sociala myndigheter. Aktörerna kan manipulera inramningen av en fråga för att få gehör hos en viss
målgrupp, t.ex. med hjälp av de framingstrategier som har diskuterats ovan.
Aktören kan också mer direkt försöka påverka jurisdiktionen över frågan så
att den kommer att behandlas inom en annan jurisdiktion än hittills. Detta är
betydelsefullt inom politiken eftersom jurisdiktionsgränserna följer typ av
åtgärd. Det är framförallt justitiedepartementet som har befogenhet att formulera straffrättslig lagstiftning, det är finansdepartementet som har makten
över finanspolitikens ramar osv.
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Baumgartner och Jones har myntat begreppet ”venue shopping” för att
beskriva det fenomen då aktörer söker en passande arena för sitt policyförslag (Baumgartner et al., 2006:968). Teorin utvecklades i det amerikanska
politiska systemet som kännetecknas av maktdelning och federalism, vilket
ger många olika politiska arenor. Teorin har emellertid även applicerats med
framgång på parlamentariska system i en europeisk kontext (Baumgartner et
al., 2006:964). Också i parlamentariska system finns olika arenor, exempelvis utskotten eller departementen.
Vid byte av arena kan både beslutsregler och deltagare skifta, liksom
maktpositioner:
When the venue of a public policy changes, as often occurs over time, those
who previously dominated the policy process may find themselves in the minority, and erstwhile losers may be transformed into winners (Baumgartner &
Jones, 1991).

Den bärande tanken i ”venue shopping” är att jurisdiktion är en aspekt som
kan användas strategiskt i politiskt handlande. Dynamisk frameanalys utgår
från detta antagande och argumenterar för att jurisdiktion inte i första hand
handlar om en fysisk plats, utan istället om vem eller vilka vi tillskriver befogenhet att fatta beslut i en fråga. Aktörerna kan då manipulera inramningen av en fråga i syfte att förändra jurisdiktionen.
För att knyta an till diskussionen ovan om privat och offentligt: Om en
fråga inramas som privat är det upp till varje individ att fatta beslut. Formuleras den som offentlig blir den föremål för politiskt beslutsfattande. I det
senare fallet kan jurisdiktionstillhörigheten ytterligare manipuleras så att
frågan tillförs ett visst politikområde.
Jurisdiktion har betydelse för aktörernas handlande eftersom det är kopplat till vem som har befogenhet att fatta beslut. I dynamisk frameanalys undersöks strategiskt användande av jurisdiktionsgränser med ledning av hur
aktörerna har resonerat om jurisdiktion och arena när de försökt driva igenom ett visst förslag.

Sammanfattning: Dynamisk frameanalys
I det här kapitlet har jag utvecklat en dynamisk frameanalys som syftar till
att analysera policyskapande som en dynamisk process där idéer och aktörer
interagerar. Jag menar att ramverkets tre delar tillsammans ger ett sammansatt och dynamiskt perspektiv på policyskapande. Eftersom befintliga ramverk inte hanterar dessa aspekter fullt ut ser jag min dynamiska frameanalys
som ett teoretiskt bidrag till att utveckla policyforskningen om idéer och
aktörer.
Dynamisk frameanalys kan sammanfattas i följande punkter:
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Att analysera idéer ur ett dynamiskt perspektiv
- Inramningar analyseras som idésystem som innehåller problembeskrivning, orsaksberättelser och lösningsförslag.
- En maktdimension förs in i analysen. I frågor där kön är en central
dimension analyseras huruvida inramningar är genusifierade och i så
fall på vilket sätt.
- Relationen mellan olika inramningar analyseras i termer av en institutionaliseringsprocess.
Att analysera idéer som hindrande och möjliggörande
- Graden av institutionalisering av en inramning analyseras.
- Jurisdiktion analyseras som en växelverkan mellan idéer och den institutionella kontexten.
Att analysera aktörerna som delaktiga
- Inramningsförsök kopplas till aktörer.
- Aktörernas strategiska användning av idéer analyseras.
- Konsekvenserna av strategisk inramning uppmärksammas i termer av
risker och begränsningar.
I de följande kapitlen ställs avhandlingens empiriska undersökning i fokus,
och dynamisk frameanalys används för att förklara hur sexköpslagen möjliggjordes. Först följer en diskussion om metodologiska val, därefter en presentation av bakgrund och kontext till fallet och sedan tre delstudier av den policyprocess som föregick sexköpslagen.
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Kapitel 4. Design och material

I det här kapitlet motiveras och diskuteras avhandlingens metodologiska val
främst vad gäller upplägg, design och material. Vidare uppmärksammar jag
en del av de källkritiska problem som undersökningen har stött på.

Avgränsningar och val
Policystudier kan göras med stöd av olika material och med olika avgränsningar. I den här studien har jag avgränsat mig till den formella politiska
processen och analyserar framförallt den process som ägde rum i regeringen
och riksdagen. En stor del av analysen uppehåller sig vid riksdagens behandling och utskottens arbete. Skälet till detta är att prostitution är en fråga som i
stor utsträckning har drivits av enskilda riksdagsledamöter i motioner. Under
stor del av 1980-talet och början av 1990-talet aktualiserades frågan inte alls
i utredningar och propositioner. Ett antal motioner föranledde utskottsbehandling och kammardebatter men utan att regeringen var inblandad.
En översiktlig analys av den utomparlamentariska arenan har gjorts men
både tryckt material och intervjuer pekar på att frågan huvudsakligen drevs
inom de etablerade partierna och på den parlamentariska arenan. Utomparlamentariska händelser inkluderas i analysen då de har haft betydelse för den
parlamentariska debatten, framförallt initialt och i någon mån mot slutet av
tidsperioden.
Jag har begränsat mig till att analysera en övergripande strukturell maktrelation, nämligen genus, eftersom jag utgår från att genusordningen är den
mest centrala maktrelationen i prostitutionsfrågan. Klass och etnicitet är
andra maktdimensioner som aktualiseras i frågan, men de diskuteras marginellt och utgör inte en skiljelinje i den här debatten.

Design
Analysen innefattar en politisk process där tre delstudier med olika fokus har
genomförts för att fånga dynamiken i policyskapande. I processtudien analyseras en längre tidsperiod systematiskt och det blir möjligt att följa förändringar i hur idéer har formulerats och institutionaliserats över tid. Textanalys
är den metod som används här. I den andra delstudien analyseras ett kritiskt
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vägskäl i processen. Syftet i denna del är att genom intervjuer analysera interaktionen mellan idéer och aktörer på mikronivå och på så sätt förklara hur
frågan kom att ändra karaktär i centrala avseenden. Studien bygger, i likhet
med den tredje delstudien, på djupintervjuer om aktörernas handlande. I den
tredje delen analyseras hur motståndet tog sig uttryck och uppfattades samt
hur aktörerna har agerat och resonerat kring strategiskt handlande. Analysen
syftar till att tydliggöra hur idéer kan fungera i strategiskt handlande.
Tillsammans fångar dessa delstudier policyskapande som en dynamisk
process där idéer och aktörer interagerar. På så sätt förklarar de också hur
sexköpslagen blev möjlig.

Tryckt material
Processanalysen bygger på offentligt tryck. Jag har gått igenom offentliga
utredningar, remissvar, propositioner, utskottsbetänkanden, motioner och
kammarprotokoll. Likaså har jag gått igenom utskottsarkiv och kommittéarkiv, alltså utredningsarkiven. Utskottsarkiven är inte särskilt utförliga och
innehåller ingenting om diskussionerna i utskotten och är därför ointressanta
för den här analysen. Kommittéarkiven för de aktuella utredningarna har
heller inte bidragit med mer information än vad som går att finna i övrigt
offentligt tryck. Riksdagstrycket är resultatorienterat och redogör bara i
korthet för hur diskussionerna har gått kring en viss fråga.
När det gäller den utomparlamentariska arenan har jag gått igenom två
tidningar utgivna av kvinnoorganisationer för åren 1970–1982, för att få en
uppfattning om hur prostitutionsfrågan diskuterades inom kvinnorörelsen.
Jag valde Grupp 8:s tidning Kvinnobulletinen och Fredrika Bremerförbundets tidning Hertha. Skälet till detta var att tidningarna utkom regelbundet
under perioden och dessutom nämns dessa organisationer återkommande i
riksdagstrycket under 1970- och början av 1980-talet. Grupp 8 var ett feministiskt nätverk för kvinnor, vilket bildades 1968, och Fredrika Bremerförbundet är Sveriges äldsta kvinnoförbund som är partipolitiskt obundet och
öppet för både män och kvinnor. Organisationerna kan sägas representera två
olika delar av kvinnorörelsen.
Jag refererar även till tidigare forskning om prostitutionsfrågan samt närliggande frågor som min egen empiriska analys av utrymmesskäl inte inkluderar, exempelvis kvinnovåldsfrågan.

Intervjuundersökningen
För att få kunskap om aktörernas handlande och en mer sammansatt bild av
policyskapande har ett antal intervjuer genomförts. Dessa ger en inblick i hur
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aktörerna uppfattar sin omgivning och i hur de resonerar kring sitt handlande.
Intervjuerna har genomförts mellan september och november 2008. Totalt
har 25 personer intervjuats. Intervjuerna varade mellan 20 minuter och
knappt två timmar. De flesta intervjuerna har genomförts i personliga möten
men ett fåtal har jag gjort per telefon när det inte var möjligt att stämma
träff. Några kompletterande telefonintervjuer har även genomförts under
våren 2010. Jag förberedde undersökningen genom att skicka ut brev till
intervjupersonerna där forskningsprojektet som helhet och det övergripande
syftet med intervjuerna presenterades. Därefter ringde jag upp personerna ett
par veckor senare och bokade in möten.
Intervjuernas syfte operationaliserades i ett första steg till en intervjuguide
som jag sedan följde mer eller mindre i intervjusituationen. Intervjuerna
inleddes med breda, generella frågor där intervjupersonerna själva fick berätta om de varit aktiva i prostitutionsfrågan samt hur de arbetat. Därefter ställde jag följdfrågor och mer specifika frågor om deras arbete (se Kvale, 2007
(1997)). Frågorna om strategiskt handlande ställdes till att börja med öppet
och därefter koncentrerades frågorna mer specifikt kring framing, jurisdiktionsgränser och koalitionsbildning.
Intervjuerna spelades in på diktafon och därefter skrev jag ut inspelningarna. Utskrifterna gjordes med fokus på innehållet och de delar av intervjuerna som inte bedömdes som relevanta för undersökningen utelämnades.
Dessa utskrifter skickades sedan till respektive intervjuperson som fick möjlighet att kommentera och korrigera eventuella missförstånd.

Urval
För analysen av det kritiska vägskälet har ledamöter i justitieutskottet och
socialutskottet intervjuats. Min ursprungliga tanke var att intervjua en eller
ett par personer från varje parti för att få en intersubjektiv bild av händelseförloppet. I de partier som har flera ledamöter gjorde jag i möjligaste mån
urvalet utifrån om personerna deltog i centrala beslut i prostitutionsfrågan. I
justitieutskottet intervjuades Britta Bjelle (FP) i egenskap av ordförande
liksom Lars-Erik Lövdén (S) i egenskap av vice ordförande. Dessutom har
följande personer intervjuats: Birthe Sörestedt (S), Ingbritt Irhammar (C),
Birgit Henriksson (M) och Liisa Rulander, numera Svenningsson6,
(KDS/KD)7-. Vänsterpartiet hade ingen ordinarie ledamot vid tidpunkten

6

Liisa Rulander kommer i texten att kallas Rulander i dåtid och Rulander (Svenningsson) i
nutid eftersom hon har bytt namn och numera heter Svenningsson.
7
Kristdemokraterna (KD) fick sitt nuvarande namn 1995. Innan dess har partiet hetat Kristdemokratiska samhällspartiet (KDS) och Kristen demokratisk samling (KDS). I texten förekommer därför båda förkortningarna. Då partiets namn skrivs ut i texten kommer däremot
Kristdemokraterna att användas för hela tidsperioden för enkelhetens skull.
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men deras suppleant Berith Eriksson (VPK/V)8 intervjuades. Karl Gustaf
Sjödin (NYD) lyckades jag inte lokalisera och kontakta. För att få två intervjuer med företrädare för de stora partierna kontaktades även Jerry Martinger (M) och Göthe Knutson (M) från moderaterna. Jerry Martinger (M) uppgav per telefon att han inte mindes något av händelseförloppet och Göthe
Knutson (M) hade inte möjlighet att delta av personliga skäl. Suppleanten
för moderaterna, Christel Anderberg (M), fick en förfrågan om intervju som
inte har besvarats. Jag har dessutom intervjuat justitieutskottets kanslichef
vid tidpunkten för vägskälet, Cecilia Nordenfelt. Samtliga intervjupersoner
fick frågan om det var ytterligare någon person som de ansåg ha varit aktiv i
frågan som jag borde intervjua.
I socialutskottet fick jag i högre grad avvika från min intervjuplan eftersom vissa ledamöter inte ville ställa upp på intervju och andra mindes inte
händelseförloppet. Utskottets ordförande vid tidpunkten Bo Holmberg (S)
kontaktades men avböjde intervju med hänvisning till att han inte mindes
ärendet. Vice ordförande Sten Svensson (M) var inte möjlig att få kontakt
med trots upprepade försök. Av de ordinarie ledamöterna intervjuade jag
Johan Brohult (NYD) och Rosa Östh (C). Vidare har jag med utgångspunkt i
vilka som deltog i behandlingen av prostitutionsfrågan intervjuat några av
ersättarna från de andra partierna. Barbro Westerholm (FP) och Chatrine
Pålsson Ahlgren (KDS/KD), var särskilt engagerade i just prostitutionsfrågan. Dessutom intervjuades socialutskottets kanslichef vid tidpunkten, Lars
Hultgren. Eftersom varken ordföranden eller de aktörer som själva har motionerat i prostitutionsfrågan mindes ärendet särskilt väl, drog jag slutsatsen
att det inte skulle vara fruktbart att intervjua fler ledamöter från socialutskottet. Bengt Westerberg (FP) som var social- och jämställdhetsminister 1991–
1994 har intervjuats eftersom många utpekat honom som en central aktör.
De personer som intervjuats för den tredje delstudien om strategiskt handlande har valts ut med anledning av att de har motionerat och debatterat i
prostitutionsfrågan vid upprepade tillfällen. Jag har utifrån detta kriterium
intervjuat Gunilla André (C), Ulla Pettersson (S), Margareta Persson (S),
Margareta Viklund (KDS/KD) och Rosa Östh (C). Vidare har Ingbritt Irhammar (C), Ulla Hoffmann (V), Inger Segelström (S), Barbro Westerholm
(FP) och Ewa Larsson (MP) intervjuats för att de i egenskap av kvinnoförbundsordförande eller motsvarande skrev en gemensam motion mot kundkriminalisering år 1996. Britta Bjelle (FP) och Liisa Rulander (Svenningsson) (KDS/KD) intervjuades eftersom de drev frågan i justitieutskottet. Även
Chatrine Pålsson Ahlgren (KDS/KD) har intervjuats då hon var engagerad i
frågan i socialutskottet under en längre period. Dessutom har Karin Söder
(C) intervjuats eftersom hon som socialminister i början av 1980-talet uttalade sitt stöd för en kundkriminalisering. Ebon Kram, ordförande för Riksor8

Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) bytte namn till Vänsterpartiet (V) 1991. Båda namnen
förekommer därför i texten, liksom båda förkortningarna.
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ganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 1987–1996
intervjuades eftersom andra aktörer omnämnt henne som pådrivande (intervju Gunilla André, C). Också Hanna Olsson, sekreterare i 1977 års prostitutionsutredning, har av flera personer nämnts som betydelsefull i sammanhanget (intervju Bengt Westerberg, Britta Bjelle, e-post Gudrun Schyman).
Hanna Olsson avböjde intervju med hänvisning till att hon inte längre arbetar
med frågan. Christel Anderberg (M) har av flera intervjupersoner nämnts
som engagerad i frågan (intervju Cecilia Nordenfelt, Birgit Henriksson) men
inte besvarat förfrågan om intervju.
Analysen om aktörers handlande innefattar även motståndet till en kriminalisering och idealt sett skulle även motståndare till sexköpslagen ha intervjuats. Tyvärr har detta inte varit möjligt eftersom jag inte fått fram några
namn på motståndare. Skälen till detta diskuteras i anslutning till den analys
som ändå görs av hur motståndet uppfattades.

Källkritik
Min empiriska studie bygger på både textanalys och intervjuer. Intervjustudier medför särskilda metodologiska överväganden både i själva intervjusituationen men också i tolkningen av berättelserna. När det gäller denna tolkning väcker såväl intervjumetoden som textanalysen vissa spörsmål. Det
handlar om synen på forskarens roll som delaktig i den sociala konstruktionen av kunskap.
Steinar Kvale menar att det inom intervjuforskningen finns en utbredd
”föreställning om ett neutralt tillträde till en objektiv social verklighet som är
oberoende av undersökaren” (Kvale, 2007 (1997):146). Kvale avfärdar detta
som ”naiv empirism” där intervjuaren samlar in svarsreaktioner likt en botaniker som samlar in örter (Kvale, 2007 (1997)). Kritiken riktas mot den positivistiska epistemologin. Utifrån en konstruktivistisk syn på kunskapsproduktion finns inte en objektiv verklighet i bemärkelsen att det bara går att se
världen och verkligheten på ett sätt. Därmed faller idén om den objektiva
sanningen som forskaren avtäcker. I den här studien får dessa påståenden
relevans på två nivåer. Dels handlar det om de förväntade resultaten av studien: är det rimligt att förvänta sig att intervjupersoner ger en samstämmig
bild av händelseförloppet för att den ska betraktas som valid? Dels handlar
det om forskarens roll i intervjusituationen och i tolkningen av intervjusvar
och texter.
Den första aspekten handlar om validitet. Validitet brukar beskrivas som
att man mäter det man avser att mäta. För detta krävs en teoretisk föreställning om vad som undersöks (Kvale, 2007 (1997)). Det blir med andra ord
särskilt viktigt i en intervjuundersökning att specificera syftet i alla led för
att därefter kunna avgöra om resultaten är valida. Detta gäller förstås all
samhällsvetenskaplig forskning. Det är däremot orimligt, utifrån en kon53

struktivistisk kunskapssyn att kräva att alla intervjupersoner ska beskriva
verkligheten på samma sätt för att resultaten ska betraktas som valida. Alla
intervjupersoner kommer att ge sin bild av verkligheten. Att de bilderna inte
överensstämmer sinsemellan kan naturligtvis bero på att personerna minns
fel eller undanhåller information. Men det kan också vara så att intervjupersonerna faktiskt ser verkligheten på olika sätt. Beroende på bakgrund och
kontext fokuserar och uppfattar vi verkligheten på olika sätt och därmed
beskriver vi den också olika. När det gäller de två första aspekterna, minnet
och undanhållande av information, ska vi naturligtvis som forskare göra vad
vi kan för att kritiskt granska intervjupersonernas svar och, i den mån vi kan,
pröva deras rimlighet. När det gäller det faktum att alla ser och beskriver
verkligheten olika så kan vi däremot inte göra mer än att som Kvale konstatera att:
Svårigheten av att validera kvalitativ forskning behöver inte bero på någon
inneboende svaghet hos de kvalitativa metoderna utan kan tvärtom bygga på
dess enastående förmåga att spegla och sätta i fråga den undersökta sociala
verkligheten i all dess sammansatthet (Kvale, 2007 (1997)).

När det gäller forskarens roll är det ofrånkomligt att forskaren som en del i
den sociala kontexten också deltar i kunskapsproduktionen. Den så kallade
intervjuareffekten är en dimension av detta problem. Har jag som intervjuare
påverkat intervjupersonernas svar genom att jag exempelvis är forskare och
kvinna? Detta är omöjligt att veta. För att så långt det är möjligt undvika att
påverka de intervjuades svar har jag exempelvis försökt att inte själv ta ställning för eller mot sexköpslagen.
Forskarens roll som delaktig i kunskapsproduktionen får även relevans i
tolkningen av svaren. Samma problematik gäller förstås för textanalys mer
generellt. På samma sätt som det inte finns en objektiv verklighet finns det
heller inte ett sätt att tolka intervjusvaren eller en text. Här gäller att för att
skapa transparens tydligt klargöra under vilka premisser undersökningen
görs och att redogöra för hur tolkningsprocessen gått till. Genom att skapa
transparens kan forskningen bli trovärdig.
Politiska texter och särskilt motioner är till sin karaktär svåra att analysera
utifrån vilka idéer de uttrycker eftersom de inte är renodlade. Tvärtom försöker politiker ofta nämna så många skäl som möjligt till att deras åtgärdsförslag är önskvärt. Ytterligare ett skäl till tvetydigheter och motsägelser i materialet är att politiska ställningstaganden ofta är resultatet av flera aktörers
samarbete och kompromisser. De har därför spår av olika problembeskrivningar och analyser. Detta gäller motioner men även utskottsbetänkanden
och propositioner. När materialet är motsägelsefullt kommer jag att redovisa
detta och försöka göra en rimlig tolkning utifrån helheten.
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Kapitel 5. Sexköpslagens bakgrund och
kontext

I det här kapitlet kommer sexköpslagen som fall att sättas i ett sammanhang.
Först kommer tidigare forskning om kön och makt i Sverige att diskuteras
och sedan kommer jag att redogöra för tidigare forskning om sexköpslagen.
Därefter följer en översiktlig genomgång av olika idéer om prostitution i den
feministiska debatten. Slutligen kommer riksdagen som policyskapande arena att diskuteras.

Sexköpslagen som en utmanare
I tidigare forskning om idéer kring kön och makt i Sverige finns en föreställning om att de idéer som har varit politiskt gångbara i den svenska kontexten
är sådana där maktrelationen mellan könen inte uppmärksammas. Utifrån
den forskningen blir sexköpslagen en paradoxal reform som hade alla odds
emot sig.
Carol Bacchi talar om den rådande svenska jämställdhetsdiskursen som
en diskurs där formuleringar i termer av solidaritet mellan könen och arbetsmarknadsfrågor lättare får fäste än problemformuleringar som utmanar
könsrollerna och formulerar frågor i termer av kvinnor och män som motparter (Bacchi, 1996).
Maria Wendt Höjers analys av den offentliga diskursen om våld mot
kvinnor och sexualitet visar att långt in på 1990-talet avpolitiserades frågan
om våld mot kvinnor i könsneutrala termer av konsensus: ”Våld mot kvinnor
könsneutraliseras eller görs om till frågor som inte handlar om kön eller inte
handlar om makt”. Frågan tycktes inte kunna formuleras i termer av makt
och kön samtidigt (Wendt Höjer, 2002).
Barbara Hobson framhåller att det i Sverige finns en universell ram som
begränsar möjligheten att driva erkännandefrågor (recognition issues) där
kvinnors olikhet i makt och möjligheter betonas, exempelvis våld mot kvinnor. Frågor där könens likhet understryks har istället varit lätta att driva:
The Swedish universalistic frame allowed feminists to make gendered claims
based on equal treatment of citizens as well as solidarity with weaker parties,
in which women were included in the class of vulnerable persons. But this
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frame has inhibited claims-making that articulates gender differences in power and agency between men and women (Hobson, 2003:66).

I Sverige har jämställdhetspolicy nästan alltid formulerats i genusneutrala
termer – kvinnor som arbetare föräldrar eller medborgare – menar Barbara
Hobson (Hobson, 2003:68). Hon framhåller att dessa ramar har fungerat
hindrande och möjliggörande både vad gäller vilka aktörer som får vara med
att påverka och vilka frågor som har varit möjliga att driva (Hobson,
2003:69). Hobson lyfter fram vikten av att undersöka interaktionen mellan
frames (inramningar av en fråga), vilka krav som är möjliga att driva i en
viss kontext och vilka aktörer som får företräde (Hobson, 2003:66).
Sexköpslagen kan i sin utformning ses som ett exempel på när kön uppmärksammas och relationen mellan könen förstås i termer av en ojämlik
maktrelation. Utifrån tidigare forskning om kön och makt blir dess tillkomst
paradoxal och ett intressant fall att studera.

Tidigare forskning om sexköpslagen
Som nämndes i inledningskapitlet har en del tidigare forskning om sexköpslagen genomförts med olika utgångspunkter. Någon tidigare statsvetenskaplig studie av den politiska processen som föregick lagen har emellertid
inte gjorts.
Historikern Yvonne Svanström har i sin avhandling studerat kontrollen
och registreringen av kvinnor i prostitutionen 1812–1918. Därefter har hon
gjort flera studier av sexköpslagen med olika ingångsvinklar (Svanström,
2004a; Svanström, 2004b; Svanström, 2004c). I en studie som ingår i en
länderjämförande prostitutionsstudie undersöker Svanström ur ett statsfeministiskt perspektiv kvinnorörelsens inflytande i policydebatten genom att
analysera tre stora riksdagsdebatter om prostitution (Svanström, 2004a).
Studien utgår från ett antagande om att meningsskapande är en betydelsefull
aspekt av policyskapande och att inramningar eller framing kan användas
som en strategi för att påverka innehållet i politiken och få tillträde till beslutsfattare. Analysen syftar mer specifikt till att utforska kvinnorörelsens
försök att genusifiera debatten och föra in feministiska idéer för att förbättra
kvinnors position och garantera deras närvaro på den politiska arenan (jfr
Outshoorn, 2004). Studien är en del av en länderjämförande undersökning
om prostitutionspolicy inom ramen för RNGS (se kap. 2).
Svanström analyserar de två debatter som följde efter att de statliga prostitutionsutredningarna presenterade sina respektive rapporter år 1981 och
1995 och dessutom debatten som följde efter att regeringen 1998 presenterat
sin proposition om att kriminalisera köp av sexuella tjänster. I varje debatt
undersöks inramningen av frågan, huruvida den är genusifierad, vilket inflytande kvinnorörelsen har haft, vilken roll jämställdhetsorgan har spelat samt
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den politiska kontexten. Analysen är emellertid styrd av en analysram vars
övergripande syftet är att göra en länderjämförande studie av olika variablers
betydelse för kvinnorörelsens inflytande på politiken. Svanströms slutsats är
att företrädare för kvinnorörelsen har varit inflytelserika i alla tre debatterna
både genom att sätta prostitutionsfrågan på agendan och genom att delta i
diskussionen. Svanström beskriver sexköpslagen som ett resultat av kvinnorörelsens kontinuerliga lobbying. Hon pekar även på flera betydelsefulla
samarbeten mellan kvinnor över partigränserna (Svanström, 2004a). Svanströms undersökning har en del beröringspunkter med denna avhandling men
hennes analys är begränsad till omfånget och mycket översiktlig.
I en annan studie jämför Svanström den svenska och den nederländska
nutida debatten om prostitution och trafficking med ett historiskt perspektiv
på samma frågor genom några nedslag i den offentliga debatten, i offentligt
tryck och medier (Svanström, 2004c). Svanström menar att en viktig förklaring till ländernas mycket olika hållning i prostitutionsfrågan tycks ligga i den
historiska traditionen i de båda länderna. Redan på 1800-talet hanterade länderna prostitutionsfrågan på olika sätt där Nederländerna valde ett reglerat
bordellsystem medan Sverige valde att förbjuda bordellverksamhet. Från
1980-talet finner Svanström påtagliga skillnader mellan länderna. Både den
svenska kvinnorörelsen och politiker i Sverige såg prostitution som en exploatering av kvinnor medan nederländska feminister och politiker såg prostitution som ett arbete och ett individuellt val. Dessa skillnader, menar
Svanström, kan sannolikt förklaras med olika kulturella orsaker som den
nederländska individualismen och pragmatismen. Vidare noterar hon att
lobbygrupper som drivit frågan om sex som arbete har saknats i Sverige men
varit aktiva i Nederländerna och menar också att den svenska lagstiftningen
bör ses i ljuset av den allt större närvaron av kvinnor i riksdagen, medan det
nederländska parlamentet inte haft lika många kvinnor bland ledamöterna.
Svanström framhåller att det framförallt är kvinnor med bakgrund i de olika
partiernas kvinnoförbund som drivit kravet på kundkriminalisering i Sverige
(Svanström, 2004c).
Svanström har även analyserat synen på män och sexköpare i prostitutionsdiskursen över tid (Svanström, 2004b).
Psykoterapeuten och sekreteraren i 1977 års prostitutionsutredning, Hanna Olsson, har i en artikel gjort en analys av utvecklingslinjen i prostitutionsfrågan i Sverige från 1970-talet fram till 1998 då sexköpslagen infördes
(Olsson, 2006). Olsson lyfter fram betydelsen av den genusanalys av prostitution som gjordes redan i Prostitutionsutredningen på 1970-talet. Vidare
framhåller hon betydelsen av att Socialdemokratiska kvinnoförbundet aktivt
har drivit frågan om kriminalisering av könsköparen samt av samarbetet
mellan kvinnor i riksdagen (Olsson, 2006).
Statsvetaren Maud Eduards berör sexköpslagen i en bok om kroppspolitik
(Eduards, 2007). Eduards utgår från ett antagande att prostitution har samhälleliga återverkningar utöver sexköpspolitiken. Hon menar att det är ”en
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företeelse som åskådliggör en värld av föreställningar om kön, klass, etnicitet, kvinnokroppens nytta, mäns sexuella rättigheter och politikens gränser”
(Eduards, 2007 :136). I sin analys av diskursen om prostitution vill hon visa
hur prostitutionsfrågan har institutionaliserats i svensk politik och hur en
kroppsordning som gör femininitet till sexuell tillgänglighet har utmanats av
kvinnors organiserade krav (Eduards, 2007: 136).
Eduards konstaterar att ”gällande lagstiftning [om prostitution] kan beskrivas som ett verk av politiskt aktiva kvinnor”9(Eduards, 2007:151). Vidare framhåller hon när det gäller prostitutionslagstiftningen att ”kvinnor har
utnyttjat sitt demokratiska handlingsutrymme för att kräva kroppslig integritet och frihet från våld”(Eduards, 2007). Hon menar att sexköpslagen kan ses
som en uppgörelse med prostitutionen i tre dimensioner – kön, klass och
etnicitet – där vita män med resurser inte ska ha rätt att exploatera bruna
kvinnor utan resurser. Eduards ser också lagen som en markering mot särskiljandet av kvinnor i kategorier som exempelvis madonnor och prostituerade (Eduards, 2007:154).
Susanne Dodillet har i en avhandling i idéhistoria analyserat svensk och
tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet i syfte att förklara varför länderna
har valt så olika lösningar i prostitutionsfrågan (Dodillet, 2009). Dodillet
intresserar sig särskilt för hur kulturella skillnader som rör välfärdsteorier,
feministiska idéer och kristna traditioner har påverkat de båda ländernas
politiska och kulturella klimat. Hon har analyserat argumentationen i respektive lands debatt och i analysen försökt härleda vilka sammanhang och perspektiv som gör de olika argumenten logiska. Dodillet har även kritiskt
granskat om resonemangen kring prostitution är stringenta eller motsägelsefulla. Ytterligare en fråga som är central i Dodillets studie är huruvida politikernas argumentation är väl underbyggd i bemärkelsen att den är förankrad i
empirisk forskning.
Dodillet menar att den svenska sexköpslagen bygger på en radikalfeministisk ideologi där prostitution ses som våld mot kvinnor. Hon spårar dessa
idéer till bl.a. den radikalfeministiska kvinnorörelsen och den feministiska
våldsforskningen. Hon sammanfattar sin analys med att forskning om sexsäljarnas behov har spelat en underordnad roll i utformningen av både den
svenska och den tyska prostitutionspolitiken. Istället har det varit ideologiska
överväganden som avgjort politikens inriktning (Dodillet, 2009:539). Synen
på kvinnor som passiva offer menar Dodillet har präglat den svenska riksdagsdebatten. Hon framhåller också att det i Sverige ofta förekommande
argumentet att prostitution innebär kvinnoförnedring grundar sig i en normerande syn på sexualitet (Dodillet, 2009:330ff).
Den här avhandlingen kommer i förhållande till tidigare forskning om
sexköpslagen för det första att inkludera aspekter av processen som inte tidigare har undersökts. Jag tänker särskilt på hur idéer successivt förändras
9

Mitt tillägg inom parentes.
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över tid och hur de betingar aktörernas handlade. Dessutom kommer aktörsstudierna att bidra med en närhet till aktörerna och inblick i deras strategiska
handlande, något som saknas i tidigare forskning.
När dessa aspekter inkluderas följer för det andra att avhandlingen kan
bidra med att komplettera och i vissa fall nyansera och modifiera tidigare
forskningsresultat. Det handlar om att ge en representativ bild av den politiska meningsstriden om prostitution där flera olika idéer uttrycktes. Det handlar också om att se hur vissa händelser och aktörer i processen var avgörande
för den fortsatta utvecklingen.

Olika idéer om prostitution i den feministiska debatten
Som nämnts inledningsvis är prostitution en fråga som väcker debatt, framförallt bland feministiska forskare och aktivister. Det råder stor oenighet om
hur prostitution ska uppfattas och därför kan det vara av värde att något reda
ut den normativa debatten för att sätta in det svenska fallet i ett större sammanhang. Diskussionen om prostitutionsfrågan är polariserad och står framförallt mellan å ena sidan feminister som ser prostitution som kvinnoförtryck
och å andra sidan feminister som försvarar prostitution som ett legitimt arbete.
Diskussionen har beskrivits som ”the feminist sex war” (Stark & Whisnant, 2004; se Westerstrand, 2008). Till detta kan man också lägga ickefeministiska förståelser av prostitution även om de inte har varit lika framträdande i den offentliga debatten. Till exempel moralister som är motståndare till prostitution därför att de ser det som ett syndfullt leverne och marknadsliberaler som är förespråkare därför att de ser prostitution som vilken
verksamhet som helst där tillgång och efterfrågan styr. Många försök till
indelningar av fältet har gjorts. Jenny Westerstrand redogör i sin avhandling
för ett tiotal (Westerstrand, 2008). Hon landar i att det är rimligt att göra en
tudelning av fältet mellan de som menar att prostitutionen bör motarbetas
och strävar efter ett samhälle utan prostitution, en abolitionistisk position,
och de som accepterar existensen av prostitution med olika grader av entusiasm, en normaliseringsposition. Jag tycker att denna indelning är uttömmande och fångar in de stora konfliktlinjerna i prostitutionsdebatten. De positioner som Westerstrand talar om kan utifrån mitt teoretiska ramverk beskrivas
som två övergripande inramningar av prostitution inom vilka vi återfinner
mer preciserade ramar.
Westerstrand gör en underkategorisering i två olika feministiska ståndpunkter inom den abolitionistiska positionen och tre inom normaliseringspositionen. Indelningen åsyftar den mest utbredda heterosexuella prostitutionen
där män köper sex av kvinnor. Dessa fem ståndpunkter uttrycker olika idéer i
prostitutionsfrågan som kan analyseras i termer av olika inramningar av prostitution. Bland dem som vill se en ände på prostitutionen hittar vi radikal59

feministerna och pragmatikerna. Radikalfeministerna inramar prostitution
som ett problem synonymt med våld mot kvinnor. Den patriarkala världsordningen ses som orsaken till prostitutionen samtidigt som prostitution också anses reproducera den patriarkala strukturen. Pragmatikerna, som också
tar avstånd från prostitution, går inte lika långt i sitt fördömande och betraktar inte all prostitution som våld mot kvinnor. Det finns inte några vattentäta
skott mellan radikalfeminister och pragmatiker utan det rör sig om en glidande skala.
Normaliseringspositionen delar Westerstrand in i tre undergrupper som
också överlappar varandra: liberalfeministerna, sexarbetarpositionen och
sexradikalerna. Dessa positioner inramar prostitution utifrån en idé om att
prostitution i sig inte utgör ett problem. Istället formuleras problemet i termer av de uttryck prostitution tar sig i dagens samhälle, där orsaken till problemet återfinns i samhällets negativa syn på prostitution. Liberalfeministerna kan vara kritiska till prostitutionen och ser den inte som något önskvärt i
sig men utgår från en liberal tanke om att kvinnans självbestämmande över
sin egen kropp är okränkbart och följaktligen måste kvinnors val att prostituera sig respekteras. Sexarbetarpositionen utgår också den från den liberala
autonomitanken, men här hittar vi även mer kollektivistiska drag i form av
krav på sociala rättigheter för sexarbetare. Sexarbetarpositionen tenderar
även att ha en positiv syn på prostitutionen som normbrytare av de sexualnormer som präglar samhället, något som skiljer den från liberalfeministerna. Den sexradikala positionen är den mest positiva till prostitution. Utifrån
en tanke om rätten att fritt välja och utöva sina erotiska preferenser ses sexarbete som ett personligt val som måste respekteras.
De olika positionerna i prostitutionsdebatten kan analyseras i termer av
olika inramningar. Inramningarna illustreras i följande figur.

ABOLITIONISTISK RAM
Prostitution ses som ett
problem som bör bekämpas
- Radikalfeministisk ram
- Pragmatisk ram
- Moralistisk ram

NORMALISERINGSRAM
Prostitution bör normaliseras
- Liberalfeministisk ram
- Sexarbetarram
- Sexradikalram
- Marknadsliberalram

Figur 2. Sammanfattning av olika positioner i prostitutionsfältet uttryck i ramar
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Dessa två övergripande inramningar kan användas för att tydliggöra en central skiljelinje i prostitutionsdebatten som handlar om olika idéer om problemet med prostitution. Bör prostitution bekämpas i syfte att utplåna fenomenet eller är det våra fördomar om prostitution som bör förändras för att
fenomenet ska kunna normaliseras? Inom dessa övergripande ramar ryms
flera mer preciserade inramningar. Utöver de fem positioner som Westerstrand identifierar i den feministiska debatten kan man även tänka sig andra
sätt att inrama prostitutionsfrågan som ryms i någon av de båda övergripande
ramarna. I figuren kategoriseras exempelvis moralister som abolitionister
och marknadsliberaler som normaliseringsförespråkare.
En betydelsefull skillnad mellan normaliseringspositionen och den abolitionistiska positionen är att olika aspekter av fenomenet prostitution åsyftas.
Jenny Westerstrand lyfter fram några centrala skillnader (Westerstrand,
2008:133). För det första finns en skillnad i om samhälls- eller individnivå
betonas. Den abolitionistiska positionen problematiserar prostitution på
samhällsnivån, prostitution som en institution, medan normaliseringspositionen framförallt betraktar prostitutionen som en angelägenhet mellan två personer på individnivå. För det andra finns en skillnad mellan vad Westerstrand kallar abstrakt-syn respektive de facto-syn på prostitution beroende på
om argumentet avser hur prostitution idealt sett skulle kunna gå till eller hur
prostitution reellt sett fungerar. Normaliseringspositionen ser i allmänhet inte
prostitutionen i sig som orsak till de sociala problem som kan kopplas till
den. Drogberoende, våld och utsatthet orsakas av samhällets syn på prostitution och inte av prostitutionen i sig. Om prostitutionen normaliserades skulle
dessa negativa aspekter för kvinnorna i prostitutionen försvinna menar positionens förespråkare. Den abolitionistiska positionen tenderar istället att se
prostitutionen i sig som problem och orsak till de sociala problem som omger den och kvinnorna i prostitutionen.
De ståndpunkter som Westerstrand utgår ifrån är teoretiskt renodlade och
inramningarna blir konsekventa. När ett politiskt åtgärdsförslag analyseras är
inramningen av prostitution oftast inte så tydlig och konsekvent. Tvärtom
återfinner vi i politiska förslag ofta spår av flera olika inramningar av en
fråga. Den övergripande kategoriseringen i en abolitionistisk inramning och
en normaliseringsram får emellertid relevans också i det svenska fallet, där
debatten framförallt förs inom den abolitionistiska ramen. Vi kommer att se
att det ryms stora meningsskiljaktigheter också inom denna ram.

Prostitutionsfrågan i riksdagen
Prostitution kan beskrivas som en fråga där det inte finns en tydlig partipolitisk dimension. Att driva och skapa politik över partigränserna möjliggörs
därmed och i det sammanhanget blir riksdagen en viktig arena.
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Inom ramen för utskottsarbetet finns förstås möjligheter att påverka innehållet i politiken. När ett utskott bereder ärenden gör det ibland uttalanden
utöver ställningstaganden i direkta beslutspunkter. Om ledamöterna ser en
fråga som särskilt angelägen kan de exempelvis föra in ett resonemang i
betänkandet där detta understryks. Enskilda utskottsledamöter som inte ställer sig bakom betänkandet kan även utveckla sin syn på frågan när de reserverar sig. Ledamöterna kan också bifoga särskilda yttranden till utskottsbetänkandet.
Utskotten har också möjlighet att ta egna initiativ, så kallade tillkännagivanden. Enligt 3 kap 7 § får ett utskott ”väcka förslag hos riksdagen i ett
ämne som hör till dess beredningsområde (utskottsinitiativ). Ett utskottsinitiativ tas genom ett utskottsbetänkande”. Ofta handlar tillkännagivanden om
att en utredning bör tillsättas men utskottsinitiativ kan också tas i direkta
lagförslag.
Många ärenden berör flera sakområden eller aspekter och hamnar därmed
mellan utskottens beredningsområden. I motionsfördelningen efter allmänna
motionstiden blir detta tydligt. Ibland delas motionerna mellan flera utskott
som behandlar några yrkanden var. Knepigare är det i situationer när ett och
samma yrkande innehåller olika aspekter av en fråga.
Den praxis som finns för var olika frågor behandlas säger något intressant
om den dominerande synen på en fråga. Exempelvis behandlades integrationsfrågor fram till år 2006 i socialförsäkringsutskottet. Detta innebar att i
princip alla integrationsmotioner tilldelades socialförsäkringsutskottet, även
om de också berörde andra ämnen som arbete, utbildning etc. Numera behandlas integrationsmotioner i arbetsmarknadsutskottet till följd av att ett
politiskt beslut säger att de tillhör dess beredningsområde. Att flytta integrationsfrågorna från socialförsäkringsutskottet, som i övrigt bereder ärenden
kopplade till socialförsäkringssystemet, till arbetsmarknadsutskottet, som
bereder arbetsmarknadsrelaterade frågor, ger en tydlig signal om att ett skifte
har skett i synen på frågorna.
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Kapitel 6. Processtudien

I det här kapitlet analyseras vilka idéer om prostitution som har präglat den
politiska process som föregick sexköpslagen. Syftet med kapitlet är att fånga
vilka olika inramningar som har framförts och beaktats i processen samt hur
dessa i varierande grad har institutionaliserats under perioden. Att analysera
idéerna som en central del av politiken är betydelsefullt för att göra aktörernas handlande begripligt. Syftet är inte att deskriptivt kartlägga en debatt
utan att fånga de idéer och skillnader mellan olika idéer som har varit av
betydelse i och för aktörernas handlande i den politiska processen.
Den politiska processen analyseras utifrån en dynamisk frameanalys där
följande aspekter uppmärksammas: 1) olika inramningar av prostitutionsfrågan, 2) graden av institutionalisering av respektive inramning, 3) jurisdiktionsförändringar.
En dynamisk frameanalys utgör analysramverket i avhandlingen. Detta
har redan presenterats men kommer i detta kapitel att rekapituleras och preciseras i berörda delar.
Innan analysen tar vid görs en historisk översikt av olika inramningar av
prostitutionsfrågan i Sverige under 1900-talet.
Analysen är strukturerad så att den är indelat i olika tidsperioder. Varje
tidsperiod inleds men en redogörelse för det politiska händelseförloppet under perioden. Därefter följer analysen.

Att analysera idéer om prostitution ur ett dynamiskt
perspektiv
Ett första steg är att översiktligt analysera alla ställningstaganden i prostitutionsfrågan vid en given tidpunkt för att slå fast vilka olika inramningar av
frågan som har framförts. Ställningstaganden uttalas i utredningar, motioner
och propositioner som ofta uttrycker tydliga förslag på vad som bör göras i
en viss fråga. Men även utskottsbetänkanden och debatter som kommenterar
motioner och propositioner uttrycker ställningstaganden. I dessa dokument
är utsagorna ibland mer tvetydiga.
För att fånga vilka inramningar som har varit av betydelse i och för aktörernas handlande har jag tagit hänsyn till vad som sägs mer generellt i mo-
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tioner, utskottsbetänkanden och debatter. De olika inramningarna av prostitution analyseras därefter på djupet.
Inramningar av prostitution analyseras utifrån problembeskrivning – är
prostitution ett problem? Varför? Vad är orsaken? Vem bär skulden? – och
lösningsförslag – bör något göras? Vad? Särskilt fokus kommer att läggas på
orsaksberättelserna, alltså hur ansvar och skuld fördelas och om handlande
och konsekvenser formuleras som avsiktliga eller oavsiktliga.
I analysen uppmärksammas huruvida de olika inramningarna är genusifierade. Begreppet hierarki (olikhet på höjden) kommer att vara vägledande för
analysen av genusperspektiv för att tydliggöra hur och om maktdimensionen
hanteras (Thurén, 1996). Att exempelvis tala om kvinnoförnedring och kvinnoförakt beskriver genusrelationen utifrån en hierarki, eftersom dessa termer
förutsätter en underordnad och en överordnad part. Att tala om patriarkala
strukturer som orsak till prostitutionen förutsätter också ett maktperspektiv,
liksom de tydligaste exemplen då aktörerna uttryckligen talar om ett hierarkiskt eller ojämlikt förhållande mellan män och kvinnor i prostitutionen.
Motsatsen till en hierarkisk genusanalys innebär en genusanalys där prostitution diskuteras i termer av kvinnor och män men relationen mellan dem problematiseras inte alls eller beskrivs som olik men jämbördig. Jag kommer att
analysera om problemformuleringen, orsaksbeskrivningen och lösningsförslagen är genusifierade. I analysen är det ibland svårt att uttala sig om karaktären av genusanalysen eftersom aktörerna inte utvecklar sina resonemang
närmare. Jag har försökt göra en helhetsbedömning utifrån det som sägs och
inte bara fokusera på vissa ord.
Andra steget i analysen är att analysera inramningarna utifrån ett institutionellt perspektiv. Genom att analysera graden av institutionalisering över
tid fångar analysen relationen mellan olika inramningar och hur de i varierande grad får betydelse för aktörernas handlingsutrymme. Institutionaliseringsprocessen analyseras utifrån de fyra steg som preciserades i analysramverket:
1. Inramningen uttalas på den politiska agendan av enstaka personer.
2. Inramningen får stöd från en koalition av aktörer.
3. Inramningen får stöd i officiella regerings- och riksdagsdokument,
exempelvis utskottsbetänkanden och utredningsdirektiv.
4. Inramningen uttrycks i lagstiftning.
Institutionaliserade ramar kan vara av olika abstraktionsgrad och mer eller
mindre preciserade.
I ett tredje steg analyseras jurisdiktionsfråga, dvs. var befogenhet att fatta
beslut i frågan ligger. Kopplingen mellan olika inramningar och förändringar
i jurisdiktionen över frågan uppmärksammas. Privat och offentligt analyseras
som en del av jurisdiktionsproblematiken.
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Inramningar av prostitution i Sverige under 1900-talet
Få processer har en tydlig början och ett tydligt slut. Den tidsperiod som här
analyseras bör därför sättas i ett längre historiskt perspektiv. Fenomenet
prostitution har i olika former existerat under lång tid. Den nutida politiska
prostitutionshistorien tar sin början under 1800-talet då det infördes ett system med inskrivning och kontroll av prostituerade i Europa. I Sverige introducerades det så kallade reglementeringssystemet år 1847 (SOU 1981:71
s. 39). Det primära syftet med reglementeringssystemet var att administrera
den lokala prostitutionen. Redan tidigare fanns emellertid regleringar på
nationell nivå, vars mål var att bekämpa de veneriska sjukdomarna. Reglementena varierade i omfång men innebar på olika sätt registrering och kontroll av kvinnor som misstänktes vara prostituerade (Svanström, 2006:131f,
303ff). Om kvinnorna inte följde reglementets bestämmelser kunde de dömas till arbete på tukthus eller spinnhus (SOU 1981:71 s. 39). Reglementeringssystemet legitimerade gatuprostitutionen men bordellverksamhet var
förbjuden i Sverige (Svanström, 2004c). Sverige har alltså inte någon nutida
tradition av bordeller till skillnad från andra europeiska länder där bordeller
var tillåtna. I början av 1900-talet föreslog regeringen till följd av Reglementeringskommitténs betänkande att reglementeringssystemet helt skulle upphävas och så skedde år 1918 (SOU 1981:71 s. 39). Reglementeringen ersattes av en generell lag angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar
(1918:460). Enligt lagen var alla som smittades av en könssjukdom tvungna
att underkasta sig läkarbehandling med mera. I anslutning till att reglementeringssystemet upphörde ändrades också koppleribestämmelserna. Lagen
utvidgades till att omfatta förbud mot så kallade sutenörer (hallickar) och de
former som den mer organiserade prostitutionen hade antagit.
Fram till upphävandet av reglementeringssystemet sågs prostitution av
staten som ett nödvändigt ont. Prostitutionen accepterades men reglerades.
Det främsta problemet var inte prostitutionen i sig utan riskerna som en
okontrollerad prostitution kunde medföra. Enligt historikern Yvonne Svanström fyllde reglementeringen till att börja med syftet att bekämpa veneriska
sjukdomar men under 1800-talets andra hälft hade det primära syftet blivit
att administrera en kommunal prostitution (Svanström, 2006). Övervakningen kom alltmer att handla om ordning och moral. Problemet med prostitutionen inramades till att börja med sexualhygieniskt, medicinskt. Lösningen var
en reglering och kontroll av orsaken: lösaktiga, potentiellt smittbärande,
prostituerade kvinnor. Lösningen kom emellertid att motiveras även utifrån
moral och ordning. Gemensamt för dessa synsätt var att prostitution i sig inte
sågs som ett problem utan snarare dess konsekvenser.
Upphävandet av reglementeringen innebar att Sverige fick en nationell
prostitutionspolicy (Svanström, 2004a:225f). Den svenska prostitutionspolicyn präglades under i stort sett hela 1900-talet av abolitionism, dvs. att prostitutionsrelaterade aktiviteter som bordeller och hallickverksamhet krimina65

liserades men inte kvinnorna i prostitutionen. Det institutionaliserade synsättet utmanades emellertid av alternativa problemförståelser. Ett exempel är
det protestbrev som en grupp ”bildade gifta kvinnor” skickade till prostitutionsbyrån i Stockholm i början av 1900-talet. Här ses prostitution i sig som
ett problem. Problemet med prostitution var ett syndfullt leverne. Orsaken
var mannens last och lösningen en kriminalisering av sexköp. Kvinnorna
ansåg att man borde kräva:
[..] mer av de fallna männen än af de störtade kvinnorna, och det är mannen,
som skulle straffas och brännmärkas. Betalde ej mannen, kunde ju ej kvinnan
hafva lasten till yrke, således är mannen den mest skyldige, och straffet skulle
drabba honom. Den man, som betalar en kvinna för att lefva otuktigt, skulle
hafva en månads fängelse, men huru få rättvisa i denna sak, som är mannens
ömtåligaste punkt? (Svanström, 2004b:227) [Svar på professor Welanders
bok, odaterat].

Krav på att kriminalisera sexköparen är således inte en nymodighet utan ett
krav som kan spåras långt tillbaka. Inramningen av frågan har emellertid
förändrats. Den moraliska inramning vi ser exempel på i citatet ovan hittar vi
inte i den moderna debatten när krav på en kundkriminalisering ställs. Jag
återkommer till detta.

Prostitutionspolicy under två decennier
Den egentliga undersökningen i avhandlingen tar sin början i 1970-talet då
prostitutionsfrågan åter kom upp på den politiska dagordningen. Prostitutionsfrågan aktualiserades med anledning av några motioner i riksdagen och
därefter behandlades frågan i princip årligen i motioner, utredningar och
regeringsförslag fram till dess att sexköpslagen infördes 1998. Den här policyprocessen kan delas in i fem perioder utifrån hur idéerna om prostitution
förändrades över tid.
1970-tal

Prostitution blir åter en politisk fråga

Tidigt 1980-tal

Prostitution blir ett problem i sig

Sent 1980-tal

Prostitution blir en genusfråga

Tidigt 1990-tal

Prostitution blir ett kriminalpolitiskt problem

Sent 1990-tal

Prostitution blir föremål för kundkriminalisering
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1970-tal: Prostitution blir åter en politisk fråga
1970-talet var en tid av sexuell liberalisering. Pornografi som tidigare hade
varit förbjuden legaliserades i princip när tukt och sedlighetsbestämmelsen
upphävdes år 1970 (1970:125). Följden blev en uppsjö av pornografi, nyöppnade sexklubbar och poseringsateljéer och i slutet av 1970-talet kom
utvecklingen alltmer att ifrågasättas och med detta aktualiserades även prostitutionsfrågan. Den befintliga lagstiftningen kring prostitution kriminaliserade bordeller, koppleri, hallickverksamhet och liknande. Gällande de prostituerade så uttalade regeringen i samband med att Lagen om åtgärder vid
samhällsfarlig asocialitet infördes 1964, att de prostituerade endast till sitt
eget skydd behövde bli föremål för någon åtgärd av samhället (SOU
1981:71). Lagen skulle således inte tillämpas på prostituerade som istället
bereddes hjälp, stöd och behandling inom social- och sjukvården, främst på
frivillig basis (SOU 1981:71). Den inramning av prostitution som uttrycktes
i den institutionaliserade prostitutionspolicyn kan beskrivas som socialpolitisk. Under 1970-talet kom den institutionaliserade inramningen att ifrågasättas från olika håll och alternativa inramningar av prostitution framfördes i
försök att föra upp prostitutionsfrågan till diskussion på den politiska agendan.
Prostitutionsfrågan aktualiserades i riksdagen när tre motioner lades år
1972, samtliga från folkpartistiska riksdagsledamöter (SoU 1972:36). Utgångspunkten i samtliga motioner var utvecklingen efter upphävandet av
tukt- och sedlighetsbestämmelsen. Olika lösningar lanserades på problemet
och den befintliga synen på prostitution ifrågasattes. Sten Sjöholm (FP) föreslog att ett system av statlig bordellverksamhet skulle utredas (motion
1972:59). Två andra folkpartistiska motioner, undertecknade av flera ledamöter, yrkade istället på att koppleriparagrafen skulle skärpas och göras
tillämplig på allt främjande av prostitution (motion 1972:310) samt att socialbyråerna borde vidta åtgärder för att ge arbete eller socialhjälp åt prostituerade (motion 1972:330). Socialutskottet tilldelades motionerna som sedvanligt behandlades (SoU 1972:36). Utskottet framhöll att ”det ingalunda är
givet att utvecklingen [dvs. tillkomsten av sexklubbar, poseringsateljéer etc.]
på alla punkter motiverar en liberalisering av lagstiftningen”. Utskottet ansåg
att rekvisiten för koppleribrott behövde ses över för att det på ett effektivt
sätt skulle vara möjligt att komma åt kopplare. Utskottet ansåg dock att de
effektivaste åtgärderna för att bekämpa prostitutionen var att angripa de bakomliggande orsakerna, vilka utskottet menade att det saknades en entydig
bild av. Därför framhölls behovet av en kartläggning av prostitutionen.
Både denna omständighet och det faktum att gatuprostitutionen till väsentlig
del försvunnit och ersatts med andra former aktualiserar enligt utskottets mening frågan om en kartläggning av prostitutionens omfattning och karaktär
(SoU 1972:36).
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Utskottets ställningstagande om behovet av utredning kan ses som ett försök
att föra upp prostitutionsfrågan på den politiska agendan. Någon prostitutionsutredning tillsattes emellertid inte just då. Sten Sjöholm (FP) upprepade
sitt förslag om statliga bordeller året efter men även den gången avstyrktes
det i socialutskottet (SoU 1973:9). Förslag om statliga bordeller ledde till en
debatt i medierna men fick inte något egentligt gehör vare sig bland allmänheten eller inom politiken. Advokaten Leif Silbersky hörde till de få som
stödde Sjöholms förslag (Dodillet, 2009).
En översyn av sedlighetsbrotten hade initierats tidigare år 1972 av Lennart Geijer (S), justitieminister i Olof Palmes regering, för att se över brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott och koppleribestämmelsen. I den
utredningen berördes alltså prostitutionsfrågan. Hovrättspresident Björn
Kjellin hade utsetts som sakkunnig och förutom honom bestod utredningen
av sju experter varav sex var män. Utredningen blev klar i slutet av 1975 och
föreslog en rad lagändringar som innebar lättnader av strafflagstiftningen
(SOU 1976:9, Sexuella övergrepp). En utgångspunkt för utredningen var att
lagstiftningen tidigare hade präglats av långtgående ambitioner att styra
människors sexuella handlande. Enligt utredningen borde bestämmelsernas
syfte i samtiden vara att bestraffa sexuella övergrepp och inte som tidigare
att värna sedlighet. Utredningen föreslog en rad avkriminaliserande förslag.
Bestämmelserna skulle i större utsträckning än tidigare inriktas på övergreppssituationer, terminologin skulle moderniseras och straffskalorna
mildras (SOU 1976:9 s. 17f). Gällande prostitution föreslog utredningen att
koppleribestämmelsen skulle begränsas och huvudregeln för koppleri borde
enligt Sexualbrottsutredningen vara att straffansvar drabbade den som ”otillbörligen utnyttjar en prostituerad” (SOU 1976:9 s. 126). Utredningens förslag kan ses som ett uttryck för när prostitution i sig inte betraktas som ett
problem, genom att antyda att det fanns olika sorters prostitution.
Sexualbrottsutredningens förslag fick ett övervägande negativt mottagande. Det möttes av stark kritik från både remissinstanserna och en rad kvinnoorganisationer. Remissinstanserna ansåg bl.a. att utredningens underlag inte
var tillräckligt för att föreslå så stora avkriminaliserande förändringar som
förslagen innebar (SoU 1976/77:7 s. 6). Kvinnoorganisationerna kritiserade
bl.a. tanken att ett våldtäktsbrott skulle betraktas som mindre allvarligt om
kvinnan hade uppmuntrat mannen till sexuella närmanden och att koppleribrottet begränsades (SOU 1982:61 s. 67). Kvinnoorganisationen Grupp 8 tog
initiativ till protester mot utredningen och tretton kvinnoorganisationer enades i en gemensam skrivelse som kritiserade utredningen och krävde att en
ny utredning som tog avstamp i feministisk analys skulle tillsättas. Dessutom
krävde de att en prostitutionsutredning skulle tillsättas. Bland organisationerna fanns alla de politiska partiernas kvinnoförbund10 och en rad utompar10

Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Moderata samlingspartiets kvinnoförbund, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Svenska kvinnors vänsterförbund.
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lamentariska kvinnoförbund, exempelvis Fredrika Bremerförbundet (Kvinnobulletinen 1976:2–3). Både utredningen och kvinnorörelsens protester
ifrågasatte den befintliga lagstiftningen även om de gjorde det från två olika
utgångspunkter. De bidrog därmed till att föra upp prostitution på den politiska dagordningen.
Nästa gång frågan om prostitution kom att behandlas i riksdagen var hösten 1976. Samma höst hade Sverige fått ett maktskifte. En borgerlig fyrpartiregering hade tillträtt med Torbjörn Fälldin som statsminister. Prostitutionsfrågan aktualiserades i riksdagen med anledning av ett par motioner av Ulla
Tillander (C) och Mårten Werner (M) som begärde en kartläggning och utredning av åtgärder mot prostitution (SoU1976/77:7). Socialutskottet hänvisade till sitt uttalande från 1973 då utskottet förutsatt att Socialstyrelsen noggrant skulle pröva frågan om en kartläggning av olika problem kring prostitutionen. Vidare inhämtade utskottet yttrande från Socialstyrelsen angående
motionerna. Socialstyrelsen framhöll att prostitution inte kunde ses som en
isolerad företeelse vid sidan av den övriga sociala samhällsutvecklingen.
Utskottet delade Socialstyrelsens uppfattning, men underströk att prostitution var ett akut socialt problem. Utskottet ansåg att det var nödvändigt att
utreda prostitutionsfrågan och tillkännagav att det var ”oundgängligen nödvändigt att en grundläggande kartläggning av problemen kring prostitutionen
kommer till stånd för att samhället ska kunna ingripa med erforderliga åtgärder”(SoU 1976/77:7). Motionerna avstyrktes.
På den politiska arenan försökte aktörer föra upp prostitution för diskussion utifrån olika inramningar av frågan. Gemensamt för de ställningstaganden som uttalades i frågan var att de ifrågasatte den institutionaliserade synen på prostitution. Både indirekt genom att säga att det behövdes ”ny kunskap”, alltså en utredning, och direkt genom att säga att det behövdes andra
lösningar.

Händelser utanför parlamentet på 1970-talet
På den utomparlamentariska arenan gjordes under 1970-talet flera inlägg
som förde upp prostitutionsfrågan till diskussion. Dessa händelser var av
betydelse för den politiska debatten och kommer därför att analyseras.
I Grupp 8:s tidskrift Kvinnobulletinen och Fredrika Bremerförbundets tidskrift Hertha finns flera artiklar under 1970- och början av 1980-talet där
prostitutionsfrågan diskuterades. I Kvinnobulletinen uppmärksammades och
kritiserades prostitutionen och pornografin återkommande ur ett feministiskt
perspektiv. ”[Prostitutionen är] ett hänsynslöst ekonomiskt utnyttjande av
kvinnor” (1977 nr 1) och ”prostitutionen visar kvinnoförtrycket” (1977 nr 2)
är exempel på hur prostitutionen diskuterades. Kvinnobulletinen lät även
kvinnorna i prostitutionen komma till tals. I en intervju med två prostituerade kvinnor framgick att de var mycket negativa till alla former av kriminalisering som de menade var ett uttryck för fascism (1977 nr 2). Krav på en
69

kundkriminalisering framfördes i Hertha 1980 (1980 nr 2). Fredrika Bremerförbundet deltog i ett landsomfattande, tvärpolitiskt projekt mot pornografi
och prostitution där kvinnor från alla de politiska partierna samt flera kvinnoorganisationer medverkade och krävde en kriminalisering av kunden. I
Stockholm fanns även en lokal aktionsgrupp mot pornografi och prostitution
(Hertha 1980 nr 2). Dramatikerna Margareta Garpe och Suzanne Osten framförde åsikten att prostitutionen bör förbjudas och kunden kriminaliseras i en
debattskrift mot pornografi och prostitution som kom ut 1978 (Garpe &
Osten, 1978).
I mitten av 1970-talet skedde två andra händelser som aktualiserade prostitutionsfrågan utanför riksdagen. I Malmö startade i mitten av 1970-talet ett
lokalt myndighetssamarbete för att bekämpa organiserad brottslighet där
fokus även riktades mot prostitutionen. Rapporten Svarta affärer som kom
1976 menade bl.a. att prostitutionen hade ökat dramatiskt i Malmö. Till följd
av rapporten startades ett prostitutionsprojekt, ofta kallat Malmöprojektet.
Projektet arbetade med att ”kartlägga könshandeln i Malmö och med att
finna strategier för att aktivt motverka könshandelns utbredning och negativa
sociala följdverkningar” (Månsson, 1981).
Kvinnorna i prostitutionen sattes i centrum för projektet som kombinerade
både forskning och praktiskt socialt arbete. Projektet var banbrytande på
området eftersom ingen tidigare erfarenhet fanns av den här typen av arbete i
Sverige (SoU1981:71 s. 113). Sociologerna Sven-Axel Månsson och Stig
Larsson som hade författat rapporten Svarta affärer ledde projektet med
hjälp av socialarbetarna Torsten Fredriksson och Britt-Inger Lind. Inom ramen för projektet skrev de sina respektive doktorsavhandlingar (Larsson,
1983; Månsson, 1981). Malmöprojektet fick ett mycket positivt mottagande
både i medierna och bland politiker. Arbetet ansågs ha minskat prostitutionen dramatiskt och arbetsmetoden lyftes fram som föredömlig (Dodillet,
2009).
Några av forskarna i Malmöprojektet framförde i andra sammanhang krav
på att kriminalisera (Fredriksson & Lind, 1980; Larsson, 1983).
I medierna gjordes hösten 1976 ett reportage av det samhällskritiska programmet Studio S i Sveriges Television. Reportaget kallades Små flickor till
salu och handlade om den svenska tonårsprostitutionen. I reportaget intervjuades ett 40-tal unga kvinnor som berättade om en verklighet av sexuella
övergrepp tidigt i livet och missbruk av narkotika (Olsson, 2006:56). Reportaget fick stort genomslag och diskuterades i olika sammanhang.
Både kvinnorörelsens engagemang och Malmöprojektet omnämndes i
riksdagstrycket och bidrog således till att föra upp prostitution på den politiska agendan. Särskilt kvinnorörelsen ifrågasatte både samhällsutvecklingen
och de befintliga lösningarna på prostitution.
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Socialpolitiska inramningar av prostitution
Flera av de ställningstaganden som framfördes i prostitutionsfrågan under
den här perioden hade det gemensamt att de försökte föra upp prostitutionsfrågan på den politiska agendan genom att kritisera samhällsutvecklingen
och/eller ifrågasätta hur befintlig lagstiftning hanterade frågan. De flesta
ställningstaganden i frågan som framfördes inramade trots allt prostitution
som ett socialpolitiskt problem som borde hanteras med sociala åtgärder av
något slag. Några alternativa inramningar av frågan uttrycktes också. Motionären Sten Sjöholm (FP) inramade frågan utifrån ett nyttoresonemang i sin
motion om statliga bordellsystem, och i kraven på en kriminalisering av prostitution som framfördes på den utomparlamentariska arenan inramades prostitution som ett problem utifrån ett genusperspektiv.
Den socialpolitiska inramningen av prostitution kan ses som en övergripande inramning av frågan där sociala aspekter av prostitution lyftes fram
både i problembeskrivningen och i lösningsförslaget. Inom den ryms flera
mer preciserade inramningar. I socialutskottets betänkande från 1976 beskrevs prostitution som ett ”akut socialt problem” (SoU 1976/77:7). Gällande orsakerna fördes inte några utförliga resonemang; båda socialutskottets
betänkanden framhöll behovet av att få till stånd en kartläggning av prostitutionen för att få en mer entydig bild av just orsakerna. Utskotten gav emellertid vid handen vilken typ av orsaker som kan tänkas finnas. I betänkande
från 1972 framhölls att motiven till prostitutionen många gånger finns att
söka i att ”de prostituerade haft svårigheter av social och ekonomisk karaktär”. I det senare betänkandet hänvisade utskottet till ett yttrande från Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen har därvid framhållit bl.a. att prostitutionen inte kan brytas
loss och betraktas som en isolerad företeelse vid sidan av den övriga sociala
samhällsutvecklingen och att förslagen till åtgärder mot prostitutionen inte
bör avskiljas från det sociala planeringsarbetet i allmänhet.
Utskottet delar uppfattningen att man måste ha en helhetssyn på de olika
sociala problemen och att dessa måste ses i samband med samhällsstrukturen
och samhällsutvecklingen i stort (SoU 1976/77:7 s. 5).

I båda betänkandena antyds alltså att orsaken till prostitutionen är av social
karaktär. Fokus läggs på individen, närmare bestämt kvinnan, i det tidiga
betänkandet, och på samhällsnivå i det senare. Gällande lösningar framhåller
utskottet att de effektivaste åtgärderna är att angripa de bakomliggande orsakerna (SoU 1972:36 s. 9; SoU 1976/77:7 ) som enligt utskottet måste kartläggas. I det tidiga betänkandet nämns förebyggande åtgärder och hjälpinsatser. I det senare betänkandet förespråkas mer generellt åtgärder som ingår i
det sociala planeringsarbetet, vilket framgår av citatet ovan.
Även Sexualbrottsutredningen inramar prostitution i termer av ett socialt
problem.
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Prostitution är i allt väsentligt ett socialt problem. De viktigaste insatserna
som samhället kan göra torde ligga på det sociala planet samt bestå i åtgärder
för att på olika sätt bistå de prostituerade och hjälpa dem till en annan livsföring (SOU 1976:9 s. 123).

Den socialpolitiska inramningen rymmer flera olika mer detaljerade inramningar där problem, orsak och lösning preciseras. Gemensamt för socialpolitiska inramningar av prostitution är att samhället tilldelas ett stort ansvar. I
orsaksberättelsen pekas ingen aktör ut som ansvarig. Frågan kopplas genom
sin inramning till andra sociala missförhållanden, exempelvis narkotikamissbruk (jfr SoU 1976/77:7).
Inramningen av prostitution som vi finner i Sten Sjöholms (FP) motion
utifrån ett nyttoperspektiv, där prostitution anses fylla ett behov, uttrycker
andra idéer om prostitutionen. Problemet är enligt Sten Sjöholm (FP) den
oreglerade prostitutionen som både skapar oordning och risker för ohälsa
genom smittspridning av könssjukdomar.
I våra större städer har den hastigt växande frekvensen av lokaler av antytt
slag [poseringsateljéer med öppen bordellverksamhet] skapat otrivsel, sanitära problem och miljömässigt icke tolererbara förhållanden.
I det läge som uppstått synes två vägar till förbättrande förhållanden erbjuda sig. Den ena är att verksamhet av den art som här är i fråga förbjuds.
Den andra är att samhället ser till att verksamheten saneras och ställes under
samhällets administration och kontroll (motion 1972:59).

Enligt Sjöholm (FP) är ett förbud mot prostitutionen varken möjligt att upprätthålla eller sakligt godtagbart motiverat. Därför återstår reglering och statlig kontroll som lösning på problemet. I grunden är skälet till att prostitutionen inte bör bekämpas att den fyller en viktig funktion menar Sjöholm (FP).
Att saluföra den form av kärlek det här gäller är måhända djupare sett inte
mer moraliskt förkastligt än mycket annan köpenskap som samhället accepterar. I vilket fall som helst existerar uppenbarligen ett behov av en verksamhet
av det här slaget (motion1972:59).

Genom statliga bordeller skulle verksamheten kunna regleras och kontrolleras menade Sjöholm (FP) och problemen han såg med den oreglerade prostitutionen avhjälpas. Sjöholm (FP) såg alltså inte prostitutionen i sig som ett
problem eftersom den fyllde en funktion i samhället. Missförhållanden kring
prostitutionen var det problem som han försökte avhjälpa genom att reglera
prostitutionen och ställa den under statlig kontroll. Förespråkare av legitimering av sexarbete inramar frågan snarlikt i bemärkelsen att inte heller de ser
prostitutionen i sig som ett problem. I den inramningen står emellertid inte
männens behov av prostitution i fokus utan kvinnors rätt att sälja sex om de
vill det. Båda exemplen är dock uttryck för normaliseringsramar.
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Ytterligare ett exempel på när idén om prostitution som ett problem i sig
ifrågasätts hittar vi i Sexualbrottsutredningens betänkande (SOU 1976:9). I
motiveringen till att inskränka koppleribestämmelsen anförde Sexualbrottsutredningen följande:
Det är inkonsekvent att låta en kvinna fritt få välja om hon vill vara prostituerad men anse att hon är utsatt för ett övergrepp så snart hon gör av med sina
pengar eller får den minsta lilla hjälp i sin verksamhet (SOU 1976:9 s. 124).

I resonemanget fanns en tendens att ta upp diskussionen om skillnaden mellan en frivillig och en påtvingad prostitution, som förespråkare av en legalisering och legitimering av sexarbete ofta gör. Kvinnans rätt till självbestämmande över sin kropp och rätt att välja om hon vill sälja sex eller inte är en
bärande tanke hos legitimeringsförespråkare. Den tendensen fanns även i
utredningens resonemang om att straffansvar för koppleri bör drabba den
som ”otillbörligen utnyttjar en prostituerad” (SOU 1976:9 s. 126). Formuleringen antydde att det finns både tillbörlig och otillbörlig prostitution. Samtidigt som utredningen inramade prostitution som ett socialt problem som
borde bekämpas med sociala insatser, uttrycktes alltså ett annat synsätt. Utredningen ansåg sig emellertid inte ha mandat att utreda frågan om prostitutionen i samhället mer generellt.
Inramningen av prostitution i kundkriminaliseringsförslagen utgjorde ytterligare ett alternativt synsätt redan under den här perioden men uttrycktes
ännu inte på den parlamentariska arenan. Vi ska analysera inramningen mer
ingående under nästa period, när den uttalas på den politiska arenan.
Genusaspekter lyser med sin frånvaro i det material som analyserats från
den politiska arenan. Inget av ställningstagandena ifrågasätter könsdimensionen i prostitutionen eller för resonemang om denna. Kvinnorörelsen analyserar emellertid prostitutionsfrågan utifrån ett genusperspektiv. I Grupp 8:s
tidskrift Kvinnobulletinen finns flera exempel på genusanalyser där prostitutionssituationen beskrivs som hierarkisk (1977 nr 1, 2). I första numret av
Kvinnobulletinen 1977 beskrevs prostitution så här:
Det män köper genom prostitutionen är inte egentligen samlaget.
[..] De köper hennes fullständiga underkastelse (1977:1).

När det gäller jurisdiktionsfrågan var socialutskottet ansvarigt utskott för
prostitutionsfrågan, något som ännu inte ifrågasattes. Socialutskottet inhämtade yttrande från Socialstyrelsen, vilket kan ses som en markering att frågan
ansågs tillhöra de sociala myndigheternas beredningsområde. Detta var helt
konsekvent eftersom prostitution genomgående beskrevs som ett socialt problem och utifrån den formuleringen borde tillhöra socialutskottets och sociala myndigheters jurisdiktion. Även motioner som berörde förändringar av
brottsbalken, en juridisk fråga, tilldelades socialutskottet (se SoU 1972:36).
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Den institutionaliserade synen på prostitution ifrågasätts
En bred, socialpolitisk inramning av prostitution var institutionaliserad både
i lagstiftningen och i riksdagens ställningstaganden. Inramningen ifrågasattes
indirekt genom de krav på utredning och kritik mot samhällsutvecklingen
som framfördes både i riksdagen och på den utomparlamentariska arenan.
Dessa uttalanden kan ses som försök att föra upp prostitutionsfrågan till diskussion på den politiska dagordningen, eftersom uttalandena ifrågasatte om
de institutionaliserade lösningarna var tillräckliga och om fenomenet de
adresserade hade förändrats.
Inramningen i Sjöholms (FP) motion om statliga bordeller uttryckte en alternativ normaliseringsinramning av prostitutionsfrågan. Den uttalades på
den politiska arenan och nådde således första steget mot eventuell institutionalisering. Även Sexualbrottsutredningen gav uttryck för en slags normaliseringsram. Krav på kundkriminalisering med en inramning av prostitution
utifrån ett genusperspektiv hade ännu inte nått den politiska arenan men
började resas utanför riksdagen, både av forskare och av kvinnorörelsen.
Under perioden började prostitutionsfrågan diskuteras politiskt och därigenom öppnades möjligheten att föra fram alternativa inramningar av prostitution och ifrågasätta den institutionaliserade socialpolitiska synen. I det
här läget fanns möjligheten att slå in på en ny väg. Tre vägar var i det här
läget möjliga, om man ser till vilka inramningar av prostitution som uttrycktes: den socialpolitiska, den kriminalpolitiska och normalisering. Dessa rymde i sin tur variationer.
Vi ser att när en inramning är institutionaliserad så påverkar den aktörers
handlingsutrymme på den politiska arenan. Det blir svårt att uttrycka ett
synsätt som går rakt emot. Exempelvis Sexualbrottsutredningen sa uttryckligen i sitt betänkande att den inte ansåg sig ha mandat att uttrycka en alternativ syn på prostitution, trots att den indirekt ifrågasatte den institutionaliserade abolitionistiska, socialpolitiska inramningen. Resultatet blev en motsägelsefull bild som gav uttryck för olika idéer.

Tidigt 1980-tal: Prostitution blir ett problem i sig
Under 1970-talet ställdes vid upprepade tillfällen krav på att prostitutionsfrågan skulle utredas. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet hörsammades kraven och prostitutionsfrågan utreddes i två utredningar. Prostitutionsfrågan hade nått den politiska agendan och frågan öppnades upp för
politisk diskussion, förändringar möjliggjordes därmed.
År 1977 tillsatte Torbjörn Fälldins (C) regering en prostitutionsutredning
(SOU 1981:71) och en sexualbrottskommitté (SOU 1982:61) parallellt. Dessa resulterade emellertid i tre rapporter eftersom sakkunniga och sekreterarna
hoppade av Prostitutionsutredningen och presenterade en egen rapport, hä74

danefter kallad Sakkunnigas rapport och de avhoppade benämns sakkunniga
(DsS 1980:9). Samma år som utredningarna tillsattes inträffade den politiska
skandal som fick namnet Geijeraffären. Upprinnelsen var att Dagens Nyheter publicerade en artikel enligt vilken Lennart Geijer, justitieminister i Olof
Palmes regering mellan 1969 och 1976, skulle ha köpt sexuella tjänster under sin tid som minister. Geijer var ansvarig minister för den kritiserade
Sexualbrottsutredningen. Avslöjandet dementerades av Lennart Geijer och
Olof Palme. Skandalen aktualiserade prostitutionsfrågan ytterligare.
Under 1980-talet ifrågasattes och utmanades den socialpolitiska inramningen av prostitution av en kriminalpolitisk inramning, men synen på prostitution som ett problem i sig ifrågasattes inte eftersom den delades av båda
inramningarna. Från och med nu utgick prostitutionsdebatten från antagandet
att prostitution i sig var ett problem.

1977 års prostitutionsutredning
Prostitutionsutredningen presenterade sina resultat 1981 i betänkandet Prostitution i Sverige: Bakgrund och åtgärder (SOU 1981:71). Enmansutredare
och moderate riksdagsledamoten Inger Lindquist hade fått uppdraget att
kartlägga prostitutionen. Bakgrunden till att utredningen tillsattes var de
protester som hade framförts från framförallt kvinnorörelsen mot den tidigare Sexualbrottsutredningen, motionsyrkanden och socialutskottets tillkännagivande från 1976. Utredningen skulle utöver en kartläggning ha ett särskilt
fokus på barn- och ungdomsprostitution samt belysa prostitutionens orsaker
och föreslå åtgärder. Lagstiftning om offentliga pornografiska föreställningar
och en kartläggning av verksamheten vid sexklubbarna ingick också i direktivet.
Utredningen konstaterade i sitt betänkande att prostitutionen på senare år
hade minskat kraftigt efter en ökning i mitten av 1970-talet (SOU 1981:71 s.
74ff). Utredningen föreslog både sociala förebyggande åtgärder som uppfostran, information och upplysning (SOU 1981:71 s. 141, 150ff) samt
skärpningar i straffrätten (SOU 1981:71 s. 146ff). Lindquist föreslog att det
skulle bli straffbart att köpa sex från narkotikapåverkade kvinnor samt att
koppleribestämmelsen skulle utvidgas till att gälla hyresvärdar för lokaler
där prostitution förekom. Utredaren efterlyste också ett förbud mot förekomsten av offentliga pornografiska föreställningar men ställde sig negativ
till alla former av kriminalisering av prostitution (SOU 1981:71 s. 177).
Lindquist menade dock att möjligheten att i befintlig lagstiftning ta ut skatt
från prostituerade kvinnor borde utnyttjas. Argumentet för detta var att befintlig lagstiftning borde följas och att den i det här fallet dessutom erbjöd ett
verksamt medel för att bekämpa prostitutionen (SOU 1981:71 s. 150).
Åtminstone för en del av de prostituerade kvinnorna är de förhållandevis stora och ”lättförtjänta” inkomsterna den stora drivkraften. Det finns ingen an-
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ledning varför samhället skulle avstå från att kräva ut den skatt som de prostituerade enligt gällande regler är skyldiga att betala (SOU 1981:71 s. 150).

I remissförfarandet framgick att många remissinstanser generellt sett var
11
positiva till utredningens betänkande (prop. 1981/82:187 s. 36). Ett antal
remissinstanser ansåg dock att den som köper sexuella tjänster borde straffas. Centerns kvinnoförbund framhöll bl.a. att ”prostitution är oförenligt med
principerna om alla människors jämställdhet och frihet” och liknande synpunkter uttalades av en rad kvinnoorganisationer, både utomparlamentariska
12
grupper och politiska kvinnoförbund (prop. 1981/82:187 s. 43ff). I remisssammanställningen i propositionen framgår att några remissinstanser även
ville kriminalisera både köpare och säljare, dessa namngavs emellertid inte.
Förslaget att beskatta prostituerade enligt tillämpning av gällande bestämmelser avstyrktes av majoriteten av remissinstanserna. Flera kvinnoförbund och organisationer framhöll att detta skulle uppfattas som en legitimering av prostitutionen (prop. 1981/82:187 s. 50f).

Sakkunniga hoppar av
Efter osämja i Prostitutionsutredningen hoppade alla sakkunniga utom kriminologen Leif G W Persson av 1981 års prostitutionsutredning, eftersom de
inte kom överens med huvudutredaren Inger Lindquist. En arbetsgrupp bildades i vilken sociologen Sven-Axel Månsson från Malmöprojektet och
Hanna Olsson, byrådirektör vid Socialstyrelsen, kan nämnas. De har flitigt
förekommit i prostitutionsdebatten efter utredningsuppdraget. Meningsskiljaktigheterna hade ingenting med kriminaliseringsfrågan att göra. På den
punkten var arbetsgruppen överens med prostitutionsutredare Lindquist om
att kriminalisering inte var en önskvärd åtgärd. Motsättningarna handlade
delvis om att utredare Inger Lindquist motsatte sig att ett antal intervjuer
med kvinnor i prostitutionen skulle publiceras (Olsson, 2006:62). Sakkunniga kritiserade också Inger Lindquists avsaknad av analys (Månsson & Linders, 1984:158). Arbetsgruppen presenterade sin analys i Prostitutionen i
Sverige (DsS 1980:9). Rapporten som omfattade 800 sidor förespråkade en
lång rad åtgärder, bl.a. upplysningsarbete om könsroller, sexualitet och prostitution samt socialt uppsökande arbete och skärpta lagar för koppleriverksamhet men avrådde från alla former av kriminalisering (DsS 1980:9 s.
708ff, 700ff). De avhoppade sakkunniga anförde en rad skäl mot alla former
av kriminalisering, skäl som skulle återkomma i debatten framöver och an11

Bland andra Socialstyrelsen, Riksåklagaren och Svea Hovrätt, JämO, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och VPK:s kvinnopolitiska utskott tillstyrkte prostitutionsutredningens förslag.
12
Bland andra Folkpartiets kvinnoförbund, Folkpartistisk Ungdom, Kommunistisk ungdom,
Alla kvinnors hus, Fredrika Bremerförbundet, Kvinnohusgruppen i Stockholm, Yrkeskvinnors riksförbund och Stockholms centerkvinnor.

76

vändas framförallt mot en kundkriminalisering. Det främsta skälet mot en
kriminalisering var enligt sakkunniga att prostitutionen har strukturella orsaker och att det därför skulle vara fel att straffa enskilda individer. Vidare
anfördes skäl som att en kriminalisering skulle leda till dold prostitution och
därmed försvåra sociala insatser och att en kriminalisering skulle skymma
sikten för andra förebyggande åtgärder. Ytterligare skäl som anfördes var
problem med efterlevnaden av ett förbud och avgränsningen av vad som är
prostitution. Lagstiftningen skulle kunna få en klassmässig slagsida eftersom
lyxprostitutionen skulle vara svårare att komma åt. En kriminalisering som
bara omfattade kunden skulle dessutom leda till särskilda problem, menade
de avhoppade sakkunniga. Förutom att det ansågs etiskt problematiskt att en
part skulle gå fri, såg sakkunniga utpressningssituationer mot köparen som
ytterligare en risk (DsS 1980:9 s. 700f).

Regeringen Fälldins prostitutionsproposition
Prostitutionsutredningen (SOU1981:71) och Sakkunnigas rapport (DsS
1980:9) föranledde inga lagändringar i brottsbalken. Den borgerliga regeringen med Thorbjörn Fälldin som statsminister valde att skjuta eventuella
ändringar på framtiden genom att hänvisa till Sexualbrottskommitténs kommande betänkande (prop. 1981/82:187 s. 7). I övrigt framgick av propositionen att regeringen ställde sig bakom flera av utredningens förslag till åtgärder (prop. 1981/82: 187 s. 7ff ). Regeringen föreslog tre typer av åtgärder:
Förebyggande åtgärder där uppfostrans roll i det långsiktiga arbetet för att
förhindra prostitution betonades. Dessa åtgärder innefattade bl.a. samhällsplanering, föräldrautbildning och skolan. Vidare föreslogs sociala insatser
av karaktären socialt uppsökande arbete och fortsatt forskning samt information och utbildning där framförallt sex- och samlevnadsundervisning i olika
sammanhang lyftes fram. I anslutning till propositionen hade några motioner
väckts i frågan. Mårten Werner (M) föreslog en kriminalisering av könshandeln, dvs. en kriminalisering av både köpare och säljare (motion
1981/82:2430). Motionen förespråkade emellertid framförallt en kundkriminalisering med det tillägget att motionären såg en kriminalisering också av
de prostituerade som en möjlig väg att gå ”om det skulle visa sig nödvändigt
[..]”. Motionen avslogs av justitieutskottet med motiveringen att Sexualbrottskommittén behandlade frågan (JuU 1981/82:56). Några yrkanden om
sociala insatser behandlades i socialutskottet utan att föranleda några förändringar (SoU 1981/82:50). Socialminister Karin Söder (C) framhöll i riksdagsdebatten att prostitution är ett uttryck för kvinnoförakt och att prostitution är ett jämställdhetsproblem. Hon efterlyste också ökat fokus på männen/köparna: ”Jag anser att det är en brist att man hittills har intresserat sig
föga för männen, som ju är förutsättningen för att sexuella tjänster mot betalning efterfrågas” (prot. 1981/82:159 27 maj).
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1977 års sexualbrottskommitté
Sexualbrottskommitténs slutbetänkande kom 1982 (SOU 1982:61). Kommittén bestod av sex ledamöter och justitierådet Ulf Nordenson hade utsetts till
ordförande men efterträddes i december 1980 av hovrättslagmannen Johan
Lind. I kommitténs uppdrag hade ingått att överväga vilka straffbestämmelser som bör finnas för att förhindra att människor utnyttjas i prostitutionsverksamhet. Kommittén föreslog med anledning av detta flera skärpningar
av koppleriförbudet. Syftet med de föreslagna ändringarna var att begränsa
omfattningen av prostitutionen. Kommittén ville inte gå så långt som att
kunden eller den prostituerade skulle omfattas av någon straffbestämmelse.
Argumenten var bl.a. att kvinnorna skulle bli mer beroende av hallickar, att
prostitutionen skulle gå under jord och att det skulle motverka möjligheten
till sociala stödinsatser (SOU 1982:61 s. 120ff). Angående en kundkriminalisering fann kommittén att motiveringen för en haltande straffbarhet som bara
omfattar ena parten i prostitutionen inte är ”sakligt sett hållbar” (SOU
1982:61 s. 120ff) . Argumenten påminner om dem som sakkunniga framförde i sin rapport. En av kommittémedlemmarna, riksdagsledamot Gunilla
André (C), reserverade sig till förmån för ett förslag till en kriminalisering av
prostitutionskontakter som tas av kunden. André (C) fick stöd från flera re13
missinstanser som ansåg att kunden borde kriminaliseras. De flesta remissinstanserna stödde emellertid kommitténs förslag att prostitutionen inte borde kriminaliseras (prop. 1983/84:105 s. 37f).

Regeringen Palmes sexualbrottsproposition
Efter en turbulent tid där flera borgerliga regeringar hade avbytt varandra
mellan 1976 och 1982 vann socialdemokraterna tillbaka regeringsmakten år
1982. Den socialdemokratiska regeringen föreslog riksdagsåret 1983/84
omfattande ändringar i brottsbalken utifrån Sexualbrottskommitténs betänkande (SOU 1982:61). De flesta av propositionens förslag stämde väsentligen med kommittéförslagen när det gällde prostitutionsfrågan och ingen
kriminalisering av prostitution var aktuell. Strafflagstiftningen för att motverka prostitutionen inriktades istället på ökade möjligheter att ingripa mot
koppleri. Regeringen framhöll att ”de sociala åtgärdernas betydelse för att
minska prostitutionen kan knappast överskattas” (prop. 1983/84:105 s. 38).
Skälen mot kriminalisering var desamma som hade anförts tidigare av Sexualbrottskommittén och sakkunniga (prop. 1983/84:105 s. 38f). Regeringsskiftet tycks inte ha spelat någon roll för hållningen i prostitutionsfrågan.

13

Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Svenska kvinnors vänsterförbund,
Yrkeskvinnors riksförbund, Frikyrkorådet och Alla kvinnors hus är några av dessa. Även
ärkebiskopen och JämO anser att kriminalisering av kunderna är en tänkbar åtgärd (prop.
1983/84:105 s. 37f).
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Flera motioner i anslutning till propositionen yrkade på en kriminalisering
av köp av sexuella tjänster. Centerkvinnorna Gunnel Jonäng (C) och Gunilla
André (C) krävde en kundkriminalisering, i likhet med Andrés reservation
mot Sexualbrottskommitténs betänkande. Även socialdemokraten Margareta
Persson (S) m.fl. yrkade på kundkriminalisering (JuU 1983/84:25). Gunilla
André (C) som var ledamot av Justitieutskottet reserverade sig mot utskottets
avslag på motionen (JuU 1983/84:25).
I riksdagsdebatten den 23 maj 1984 (prot. 1983/84:152) framförde flera
kvinnor från olika partier krav på en kriminalisering av sexköp. Gunilla
André (C) utgick från de prostituerades situation i sin argumentation: ”Ständigt dras nya flickor in i handeln och offras för att sexuellt tillfredställa de ca
100 000 väletablerade män som håller kommersen i gång ” (prot.
1983/84:152). Vidare framhöll André (C) att en kundkriminalisering ”skulle
ge uttryck för att prostitution inte kan accepteras. Straffbudet skulle ha stark
preventiv verkan och minska omfattningen” (prot. 1983/84:152). Hon bemötte också vanliga argument mot en kundkriminalisering som att en kundkriminalisering skulle framkalla behov av särskilda mellanhänder, att prostitutionen skulle bli svåråtkomlig för myndigheterna, risken för utpressning av
kunden samt svårigheten att upprätthålla efterlevnaden (prot. 1983/84:152).
Gunilla André (C) fick stöd från folkpartisten Kerstin Anér (FP) som
beskrev en kundkriminalisering som ”en önskvärd, allmänpreventiv åtgärd i
syfte att minska prostitutionen och som en klar markering att samhället inte
tillåter den formen av kvinnoförakt” (prot. 1983/84:152). Anér (FP) framhöll
att Folkpartiet var splittrat i frågan men att kvinnoförbundet stödde ett förbud. Andrés (C) reservation fick även stöd från socialdemokraten Margareta
Persson (S). Hon menade att ”det som numera ligger bakom prostitution är
ett fortsatt kvinnoförtryck, ett kommersialiserande av sexualiteten och ett
reducerande av denna till en vara” (prot. 1983/84:152). Ytterligare en centerkvinna, Karin Andersson (C), framförde att det inte fanns någon motsättning mellan sociala åtgärder och en kriminalisering. Socialdemokraten MajLis Lööw (S) var mer tveksam till en kriminalisering men instämde i att
prostitution är ett yttersta uttryck för kvinnoförakt och förnedring. Utskottsmajoriteten företräddes av Lisa Mattson (S) som argumenterade mot en
kundkriminalisering på grundval av vad som framkommit i utredningar och
propositioner. Andrés (C) reservation fick stöd av 23 röster mot 294 för utskottet.
Prostitutionsfrågan behandlades som en tvärpolitisk fråga som inte följde
partifärg. Oavsett regeringsparti hanterades frågan snarlikt och dessutom
samarbetade ledamöter över blockgränserna exempelvis i krav på kundkriminalisering.
Intressant är att borgerliga kvinnor var aktiva i en fråga som även hade
drivits utomparlamentariskt av den radikala kvinnorörelsen, exempelvis
Grupp 8. Enighet i kvinnorörelsen är en faktor som tidigare forskning har
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lyft fram som betydelsefull för att driva igenom ny policy (Outshoorn,
2004).

Två olika inramningar av prostitution som ett problem i sig
Två officiella utredningar (SOU 1981:71; SOU 1982:61) och Sakkunnigas
rapport (DsS 1980:9), borgerliga och socialdemokratiska regeringar och flera
olika riksdagar ger i sina ställningstaganden liknande uttryck för att prostitutionsfrågan bör förstås i socialpolitiska termer. Dessa ställningstaganden som
förespråkar status quo med fortsatta socialpolitiska åtgärder och marginella
förändringar i befintlig lagstiftning utgår från snarlika socialpolitiska resonemang.
I början av 1980-talet börjar emellertid flera kvinnoorganisationer och
riksdagsledamöter från framförallt Centerpartiet och Socialdemokraterna
rama in frågan på ett annat sätt och kräver en kriminalisering av könsköp.
Dessa båda inramningar har det gemensamt att de beskriver prostitution
som ett problem i sig. I övrigt skiljer sig orsaksberättelser och lösningsförslag. Under perioden är det framförallt de här två inramningarna som uttrycks i den politiska processen. Aktörerna förhåller sig dessa två inramningar, i positiva eller negativa ordalag, och det är tydligt att här fanns en politisk
skiljelinje.
De motstridiga uttryck för en normaliseringsram som framfördes ägnades
inte någon större uppmärksamhet i den politiska processen. Den socialpolitiska inramningen av prostitutionsfrågan liksom den kriminalpolitiska ska
här granskas ytterligare för att nagelfara grundläggande skillnader och likheter. Båda ryms inom den övergripande abolitionistiska ramen men har även
olika idéer om exempelvis orsaken.
Den socialpolitiska inramningen av problemet
Låt oss börja med de socialpolitiska inramningarna av prostitutionsfrågan.
Vi har redan sett exempel på socialpolitiska inramningar från föregående
tidsperiod men nu är ramarna mer preciserade. En socialpolitisk inramning
är också den officiella regerings- och riksdagslinjen i frågan.
Det skulle rent teoretiskt vara möjligt att renodla olika socialpolitiska inramningar med lite olika syn på orsak och lösningar, men i det här materialet
är de idéer som kommer till uttryck inte renodlade och det är därför inte möjligt att precisera ramarna i detalj. Analysen uppehåller sig därför vid en generell socialpolitisk inramning.
Den socialpolitiska inramningen beskriver prostitutionen som ett problem. Den tidiga Prostitutionsutredningen har utgått från att ”prostitution är
ett samhällsont som ska bekämpas” (SOU 1981:71 s. 136). De avhoppade
sakkunnigas arbetsgrupp menar att prostitution ”är en företeelse som inte är
acceptabel” och framhåller att den bör motarbetas (DsS 1980:9 s. 698). Sexualbrottskommittén framhåller att ”prostitution är en företeelse med sådana
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negativa verkningar i samhället att den bör bekämpas med till buds stående
medel” (SOU 1982:61 s. 120).
Flera anledningar till att betrakta prostitution som ett problem framförs.
Orsaksbeskrivningen i de socialpolitiska inramningarna lyfter framförallt
fram samhället och sociala strukturer som orsaken till problemet med prostitution. Sakkunniga lyfter i sin rapport fram samhällets patriarkala, sexuella
och klassmässiga strukturer som grundläggande orsaker till prostitutionen.
Inom ramen för dessa strukturella orsaker pekar de ut andra faktorer, exempelvis konsumism och främlingskap inför sig själv och andra (DsS 1977:01
s. 688). Prostitutionsutredningen, som bygger sina överväganden delvis på
sakkunnigas analys, framhåller flera olika orsaker: ”Prostitution som social
företeelse har naturligtvis åtskilligt att göra med kulturmönster och könsrollsfördelning” (SOU 1981:71 s. 13). Dessutom lyfts faktorer på individnivå: ”Att just den specielle mannen köper sexuella tjänster och att just den
kvinnan prostituerar sig har ofta sin förklaring i individuella omständigheter”
(SOU 1981:71 s. 13). Vidare nämns ”männens sociala situation” och ”narkotikamissbrukande kvinnor” som centrala aspekter på individnivå. Sexualbrottskommittén som behandlade kopplerifrågan beskriver i samma anda
prostitution enligt följande:
I ett brett sammanhang har prostitutionen samband med sociala förhållanden
och strukturer och med människors och då kanske främst mäns syn på det
motsatta könet (SOU 1982:61 s. 120).

Som framgår av citaten är det strukturella och samhälleliga fenomen som
lyfts fram som orsaker men även sociala aspekter på individnivå.
Lösningsförslagen i den socialpolitiska inramningen är främst sociala åtgärder. Samtliga rapporter förespråkar i och för sig skärpningar i befintliga
lagar men framförallt förebyggande sociala åtgärder och sociala stödåtgärder. Sexualbrottskommittén framhåller att ”de sociala åtgärdernas betydelse
för att minska prostitutionen kan knappast överskattas” (SOU 1982:61 s.
120). Sammanfattningsvis föreslås inga större förändringar i lagstiftningen.
Beträffande en genusanalys finns spår av sådant tänkande i samtliga rapporter. Mest genomgående är den i Sakkunnigas rapport som utgår från en
analys av det patriarkala maktförhållandet mellan könen och kopplar detta
till normer kring sexualiteten (DsS 1980:9 s. 687). Sakkunniga menar att
prostitutionen får konsekvenser för samhället i dess helhet.
Den bidrar till att upprätthålla en patriarkal ideologi som bl.a. innefattar en
kvinnosyn där kvinnor reduceras till könsobjekt, vilka kan köpas för pengar.
Detta får negativa följder för kvinnors möjligheter att utveckla en bejakande
sexualitet. Ett annat inslag i denna ideologi är föraktet för homosexualitet. Ju
mer omfattande prostitutionen är, desto mer bekräftas manssamhällets inskränkta syn på förhållandet mellan könen och sexualiteten (DsS 1980:9 s.
697).
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Citatet illustrerar att sakkunnigas inramning av prostitutionsfrågan är genusifierad. Könsrelationen beskrivs som patriarkal och objektifieringen av kvinnor kritiseras, vilket innebär att relationen mellan könen beskrivs som hierarkisk.
Prostitutionsutredningens inramning av prostitution är genusifierad i bemärkelsen att män, kvinnor och relationen mellan dem uppmärksammas.
Utredaren menar att en orsak till prostitutionen är könsrollerna och sexuella
mönster
Vad vållar då den asymmetri i mäns och kvinnors sexuella behov som tycks
finnas och som skapar stora svårigheter för ”manligheten” i form av rädsla att
bli nobbad. Är asymmetrin biologiskt eller socialt betingad? Enligt den hypotes som legat till grund för studien är den huvudsakligen socialt betingad och
orsakad av bl.a. den tidiga erotiska socialisationen till två olika könsrollsmönster, arbetsdelningen i samhället och ojämlikheten mellan könen som kan
framkalla passivt motstånd hos kvinnor.
Med det här redovisade synsättet skulle asymmetrin vara den kanske viktigaste orsaken till prostitutionen och denna skulle för männen vara en strategi att slippa be om lov (SOU 1982:71 s. 104).

Utredningen talar uttryckligen om relationen mellan könen som asymmetrisk
men inte hierarkisk. Utredningen tar avstånd från att prostitutionsfrågan är
en jämställdhetsfråga.
Utgångspunkten måste enligt min uppfattning i stället vara att prostitutionen
är ett mänskligt problem – inte ett mans- eller kvinnoproblem. Det är en fråga
om mänskliga relationer, ömsesidig hänsyn och respekt för varandra, om
mänsklig värdighet (SOU 1981:71 s. 136).

Relationen mellan könen beskrivs i termer av hänsyn och respekt, inte makt
och motstridiga intressen. Forskaren Maud Eduards framhåller i sin analys
av Lindquists utredning att den saknar ett maktperspektiv. Eduards menar att
utredningen tecknar prostitutionen ”som ett könsidentitets- och socialiseringsproblem. Könsrollerna tolkas som ”spänningar i relationerna mellan
kvinnor och män”, vilka bygger på skillnader i sexuella behov, inte ojämlika
maktförhållanden” (Eduards, 2007:145).
Den av Lind ledda Sexualbrottskommittén lyfter fram mäns kvinnosyn
som en orsak till prostitutionen och har därmed också en genusifierad inramning av prostitution. Kommittén talar om ”mäns syn på det motsatta könet”
som en orsak till prostitutionen och om vikten av ”insatser som syftar att
förändra människors inställning till sexualitet och könsrollsmönster och som
är ägnade att förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor” (SOU
1982:61 s. 120f). Det finns ingen explicit analys av maktrelationen mellan
könen.
Även regeringen och utskottens ställningstaganden inramar prostitution
utifrån ett socialpolitiskt perspektiv. Inramningarna i dessa dokument är
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mycket snarlik inramningen i Prostitutionsutredningen och Sexualbrottskommittén. Resonemang och formuleringar från utredningarna lånas in. Prostitution ses som ett socialt problem. De åtgärder som föreslås i propositionerna är framförallt sociala satsningar även om det också finns förslag på
skärpning i befintlig lagstiftning. Inramningarna i propositionerna är genusifierade och i prostitutionspropositionen nämns könsrollsfördelningen som en
orsak till prostitutionen och Prostitutionsutredningens analys refereras. Den
socialdemokratiska propositionen från riksdagsåret 1983/84 framhåller att
prostitutionen i ett brett perspektiv har samband med sociala förhållanden
och strukturer liksom med mäns syn på det motsatta könet (prop.
1983/84:105 s. 38). Propositionen beskriver prostitution som skadlig både
för de inblandade kvinnorna, för strävanden i riktning mot jämställdhet och
för sexualsynen (prop. 1983/84:105 s. 38). Utskottens behandling av frågan
är kortfattade och inramningen skiljer sig inte nämnvärt.
Värt att notera är att Sexualbrottskommittén för ett något tvetydigt resonemang som bitvis påminner om 1971 års sexualbrottsutredning i sitt resonemang kring koppleribestämmelserna. Kommittén framhåller att ”hur vuxna människor handlar på det sexuella området bör vara deras ensak under
förutsättning att ingen tvingas att delta” (SOU 1982:61 s. 128). Här anas
återigen en implicit åtskillnad mellan frivillighet och tvång. Förespråkare av
sexarbete och legitimering av prostitution gör ofta distinktionen mellan
tvångsprostitution som är ett problem och frivillig prostitution som inte är
det, utifrån en tanke om individens fria val (att prostituera sig). Påståendet
kan ses som ett uttryck för en normaliseringsinramning men utifrån helheten
i utredningens resonemang så överväger den socialpolitiska inramningen där
prostitution beskrivs som ett problem. Detsamma gäller för Prostitutionsutredningens förslag att ta ut skatt från prostituerade.
Den kriminalpolitiska inramningen av problemet
I kraven på kriminalisering av kunden uttrycks ett alternativ till den institutionaliserade socialpolitiska inramningen av prostitutionsfrågan. Jag kallar
inramningen i dessa åtgärdsförslag för kriminalpolitisk och mer precist en
kundkriminalpolitisk ram. Utifrån analysen menar jag att det är rimligt att
tala om en övergripande kriminalpolitisk inramning av prostitution som skiljer sig från den socialpolitiska på avgörande punkter. Inom den övergripande
kriminaliseringsramen ryms flera mer preciserade ramar. Genensamt för
åtgärdsförslag som förespråkar en kriminalisering är förutom lösningen nämligen att de ser prostitution som ett så allvarligt problem att det bör betraktas
som ett brott att prostituera sig och/eller att gå till prostituerade. Gällande
problemets orsak finns lite olika synsätt men förespråkare av en kriminalisering delar synen på problemet som mycket allvarligt och synen på individens
(köparens/säljarens) personliga ansvar. Jag kommer därför att tala om en
övergripande kriminaliseringsram.
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KRIMINALISERINGSRAM
Prostitution som ett allvarligt problem = ett brott,
individer ansvariga, kriminalisering som lösning
Kundkriminaliseringsram

Dubbelkriminaliseringsram

Kriminalisera
prostituerade

Figur 3. En övergripande kriminaliseringsram

Kundkriminaliseringsramen och dubbelkriminaliseringsramen är olika typer
av kriminaliseringsramar och inom dessa ramar ryms mer preciserade ramar
med tydliga idéer om problem och orsak. Jag vill betona att det finns stora
och viktiga skillnader mellan olika ramar inom den övergripande kriminalpolitiska ramen, som det kommer att visa sig längre fram. Jag vill också
understryka att figuren ovan är en analytisk konstruktion. Jag har gjort kategoriseringen eftersom jag tycker att den tydliggör de stora skiljelinjerna i
debatten.
I början av 1980-talet var det i praktiken bara kundkriminaliseringsförespråkare som inramade frågan kriminalpolitiskt. Faktum är att kundkriminaliseringsramen är den överlägset mest förekommande av de olika kriminaliseringsramarna. Vi ska granska inramningen i kundkriminaliseringskraven
mer ingående.
Margareta Persson (S) formulerar sig på ett sätt som är utmärkande för
kundkriminaliseringsförespråkare:
Prostitutionens flertusenåriga historia är historien om männens makt över
samhällets olika institutioner. Det är också historien om kvinnornas underkastelse. [..]
Det som numera ligger bakom prostitutionen är ett fortsatt kvinnoförtryck,
ett kommersialiserande av sexualiteten och ett reducerande av denna till en
vara. Ett fortsatt accepterande av att män köper kvinnors kroppar utgör ett
hinder i det pågående arbetet med att uppnå jämställdhet mellan könen (Margareta Persson (S), prot. 1983/84:152).

Problembeskrivningen i inlägget utgår från att prostitution är ett allvarligt
problem vars orsak står att finna framförallt i ojämlikheten mellan könen,
men även i kommersialismen. Relationen mellan könen uppmärksammas
som hierarkisk när Persson uttryckligen talar om männens makt och kvinnors underkastelse. Även i andra kundkriminaliseringskrav finns en tydlig
84

genusifiering av problemet. Centerkvinnorna formulerar sig så här i sitt remissvar till Prostitutionsutredningen:
[..] prostitution är oförenligt med principerna om alla människors jämställdhet och frihet. [..] Genom att kriminalisera de män som utnyttjar flickorna
deklarerar samhället också att det inte accepterar detta sätt att tillfredställa
sexuella behov (remissvar Centerns kvinnoförbund; prop. 1981/82:187 s. 44).

Också här beskrivs prostitutionsrelationen mellan könen som hierarkisk,
”män utnyttjar flickor”. Snarlika resonemang förs av Sveriges socionomförbund i deras remissvar.
Lagstiftningens syfte måste vara att förbättra jämställdheten mellan könen
och hindra otillbörligt utnyttjande av socialt utslagna kvinnor. Den bör kunna
bli ett viktigt komplement till sociala jämställdhetsreformer [..] (remissvar
Sveriges socionomförbund, prop. 1981/82:187 s. 44).

Gunilla André (C) lyfter både i sin reservation mot Sexualbrottskommittén
(SOU 1982:61) och i riksdagsdebatten fram köparens skuld. André (C) har
ett tydligt maktperspektiv men inte ett uttalat genusperspektiv i sin reservation mot Sexualbrottskommittén. Hon talar inte uttryckligen om kvinnor och
män men väl om en hierarkisk relation mellan köpare och säljare. Av riksdagsdebatten framgår emellertid att André (C) också har ett genusperspektiv
på prostitutionssituationen när hon talar om väletablerade män som tillfredställer sina sexuella behov (prot. 1983/84:152).
Lösningen som föreslås är en kriminalisering av köp av sexuella tjänster
medan den prostituerade ska gå straffri. Skälen som anförs för en kundkriminalisering är bl.a. att en lag skulle få en preventiv verkan samt vara en markering från samhällets sida. Kerstin Anér (FP) framhåller i riksdagsdebatten:
I likhet med Folkpartiets kvinnoförbund ser jag en sådan kriminalisering som
en önskvärd, allmänpreventiv åtgärd i syfte att minska prostitutionen och som
en klar markering av att samhället inte tillåter den formen av kvinnoförakt
(prot. 1983/84:152).

När det gäller valet att bara kriminalisera kunden är skälet som anges framförallt det som André (C) anför i riksdagsdebatten: ett totalförbud ”skulle
med all sannolikhet fått till följd att de prostituerade drabbades hårdast och
att sociala insatser försvårats” (prot. 1983/84:152). Sveriges socionomförbund framhåller att ”köparen bör göras straffrättsligt ansvarig [..]” (Prop.
1981/82:187).
Den motion där krav på ett totalförbud av könshandeln ställs skiljer sig
inte nämnvärt i sin inramning av prostitutionen från kundkriminaliseringskraven. Prostitutionen beskrivs här som en kvarleva av det ”kvardröjande
manssamhället” och som ”kvinnoförakt”. Enda skillnaden är att motionen
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också öppnar upp för en möjlig kriminalisering av de prostituerade, med
argumentet att ”det skulle underlätta för dem själva att upphöra med sin
verksamhet och för samhället att sätta in åtgärder” (motion 1981/82:2430).
Under senare perioder kommer vi att se exempel på dubbelkriminaliseringskrav som inramar prostitution på ett vis som skiljer sig markant från inramningen av kundkriminaliseringskraven.

Orsaken till problemet med prostitution: Individ eller struktur
Den övergripande kriminalpolitiska inramningen och den socialpolitiska har
det gemensamt att de beskriver prostitutionen i sig som ett problem. De är
abolitionistiska inramningar av prostitutionsfrågan och syftar till att med
olika lösningar bekämpa prostitutionen. Problembeskrivningarna är också
snarlika. Problemet beskrivs av kundkriminaliseringsförespråkarna utifrån
resonemang om människors lika värde och rättigheter på samlevnadens och
sexuallivets område och kommersialismen, men kanske framförallt utifrån
en genusanalys i termer av prostitution som kvinnoförtyck. Snarlika orsaksresonemang finner vi hos socialförespråkarna även om de framhåller de sociala strukturerna mer generellt. Den stora skillnaden mellan inramningarna
handlar således inte om huruvida prostitution i sig utgör ett problem, inte
heller om närvaro eller frånvaro av genusanalys. Likheterna dem emellan är
betydelsefulla. Från och med nu inramas prostitution i sig som ett problem i
den politiska processen och normaliseringsinramningar lyser med sin frånvaro.
När de olika inramningarna av frågan granskas mer ingående framträder
emellertid en tydlig skiljelinje som handlar om något mer än olika lösningsförslag. Skillnaderna mellan den socialpolitiska inramningen och den kriminalpolitiska handlar om de olika lösningsförslagens koppling till orsaksberättelser. Den centrala olikheten handlar om ansvarsfrågan. Vem ska ta ansvar
för problemet prostitution? Skillnaden tydliggörs i Sakkunnigas rapport (DsS
1980:9) där de argumenterar mot en kriminalisering på grund av att prostitutionen har strukturella orsaker och att det därför skulle vara fel att straffa
enskilda individer. Sakkunniga menar att en kriminalisering inte på något
sätt skulle kunna påverka samhällsstrukturen i positiv riktning. Prostitution
ses istället som en icke önskvärd samhällelig företeelse som måste påverkas
med adekvata medel. Hela samhället måste förändras. Därför är det principiellt oriktigt att kriminalisera individerna i prostitutionen, menar de.
Prostitutionens direkta parter är bärare av mer allmänna könsrollsmönster i
samhället, mönster som är präglade av mansdominans och sexuell oförlösthet
hos båda könen. Man kan därför ifrågasätta det principiellt riktiga i att kriminalisera prostitutionen och dess direkta parter. Att betrakta deltagande i prostitutionen som ett brott framstår således i ljuset av vår analys som mindre
välbetänkt. Det är alltför många förhållanden i det omgivande samhället som
disponerar för företeelsen för att det principiellt skall kunna anses riktigt att
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mer eller mindre godtyckligt söka avskilja ett visst beteende och straffbelägga detta. Några personer, men långt ifrån alla, skulle drabbas av straff, under
det att de samhälleliga förhållandena – som i så stor utsträckning har format
och påverkat dem fram till ett visst beteende – inte på något motsvarande sätt
kan sägas påverkas i positiv förändrad riktning genom kriminaliseringen som
sådan (DsS 1980:9 s. 699).

Till skillnad från ovanstående resonemang där samhället görs ansvarigt för
individernas handlande lägger den kriminalpolitiska inramningen ansvar på
de inblandade aktörerna, sexköparna.
Detta kan exemplifieras i resonemang om köparens skuld där bl.a. Gunilla
André (C) lyfter fram att kunden har frihet att välja.
Kunden har frihet att välja att köpa ett sexuellt umgänge eller att låta bli. Vad
som för kunden är en frivillig affärstransaktion, är alltså för den prostituerade
en mer eller mindre påtvingad handling (SOU 1982:61 s. 168).

En grundläggande skillnad mellan de två inramningarna handlar om huruvida prostitution bör bemötas på samhällsnivå eller på individnivå. Ytterst
handlar det om huruvida enskilda individer ska göras ansvariga för prostitutionshandlingar eller ej. Lösningarna är inte ömsesidigt uteslutande. Förespråkare av den sociala positionen, exempelvis Prostitutionsutredningen,
diskuterar även orsaker på individnivå som förklarar att den specielle mannen köper sexuella tjänster och att den enskilda kvinnan prostituerar sig
(SOU 1981:71 s. 13). Motsatt är det också så att kriminaliseringsförespråkare lyfter strukturella orsaker till prostitutionen.14 Kärnan i skillnaden är just
ansvarsfrågan: Har de enskilda individerna ett ansvar eller inte? I den socialpolitiska inramningen finns en förlåtande syn på den manliga köparen som i
likhet med kvinnan i prostitutionen beskrivs i termer av ett slags offer för
sociala strukturer.
Behandlar man emellertid prostitutionen enbart som en kvinnofråga och koncentrerar intresset till de inblandade kvinnorna bortser man från att tillgången
på prostituerade helt är beroende av efterfrågan. Att det alltså i hög grad gäller männens sociala situation – deras krav, behov och attityder (SOU 1981:71
s. 136).

Prostitutionsutredningen pekar på vikten av att uppmärksamma männens
sociala situation och deras ”behov”. Till skillnad från kundkriminaliseringsförespråkare dras inte slutsatsen att mannen/köparen bör göras ansvarig för
sina handlingar och straffas för dem. Utredningen har i andra resonemang
pekat på könens olika sexualbehov som en orsak till prostitutionen. I prosti-

14

Man kan naturligtvis även tänka sig sociala åtgärder som riktar sig till individnivån men då
handlar det om någonting annat än att lägga ansvaret på individnivå.
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tutionspropositionen framhåller regeringen utifrån samma resonemang behovet av stöd och hjälp till manliga sexköpare.
Prostitutionen medför negativa konsekvenser inte enbart för kvinnorna. Även
kunderna kan få sitt känslo- och sexualliv utsatt för menlig påverkan genom
prostitutionen. Deras förmåga att upprätta och bibehålla normala relationer
skadas [..] (s. 11).
Vaneköparna är män som ofta har stora kontaktsvårigheter och andra problem. De har svårt för att umgås med kvinnor under normala förhållanden
och känner sig därför hänvisade till könshandeln. Det framstår som viktigt att
söka stödja och hjälpa dessa män. De hittillsvarande satsningarna har nästan
uteslutande hjälpt den prostituerade kvinnan (prop. 1981/82:187 s. 20 ).

Det finns en medvetenhet om könsdimensionen i de socialpolitiska inramningarna men samtidigt finns alltså en övergripande syn på fenomenet prostitution som ett socialt fenomen som enskilda individer inte bör hållas ansvariga för. Socionomen Stig Larsson menar att synen på könshandelns aktörer som ”systemoffer” som bör få samhällets hjälp var typisk för den nordiska prostitutionsforskningen (Larsson, 1990).
Förespråkare av en dubbelkriminalisering ska vi återkomma till men redan nu kan vi nämna att också dessa lägger huvudansvaret på individen och
inte på samhället. Skillnaderna mellan den socialpolitiska och den kriminalpolitiska inramningen kan analyseras utifrån deras konstruktion av orsaksberättelser. Eftersom alla aktörerna var överens om att prostitution var ett problem blev frågan om kausalitet, avsiktlighet och oavsiktlighet, särskilt betydelsefull. Kriminaliseringsförespråkarna lade ansvaret på individnivå vilket
implicit byggde på ett resonemang om aktörernas avsiktliga handlingar. Huruvida de ansågs medvetna om konsekvenserna är oklart. När handlingen
förstås som avsiktlig blev det möjligt att lägga skulden på de inblandade
aktörerna och i förlängningen kräva åtgärder för att stoppa deras handlande.
Den sociala inramningen, särskilt tydlig i de avhoppade sakkunnigas utsago,
beskrev istället orsaken till prostitution i termer av historiska och strukturella
mönster som reproduceras. När orsaken förstås på det viset blir det omöjligt
att lägga ansvaret på individer och ge dem skulden för konsekvenserna, även
om prostitution ses som ett problem (jfr Stone, 1989). Sakkunniga resonerade just i termer av att det vore principiellt fel att ge individer skulden för
något som har strukturella orsaker. De båda inramningarna skiljde sig därmed i synen på köparen/mannen. I den socialpolitiska inramningen beskrevs
de manliga köparna som offer för sociala strukturer. I sakkunnigas analys
fråntogs de helt ansvaret för sina handlingar. I kundkriminaliseringskraven
uttrycktes snarare en orsaksberättelse där köparen/mannen ansågs medveten
både om sina handlingar och om konsekvenserna.
Skillnaden om individen eller strukturen betonas följer ofta en höger–
vänster-skala där vänsteranhängare tenderar att betona samhället och strukturen framför individen och högern istället tenderar att betona individens an88

svar i samhället. Kanske är det därför som just de borgerliga kvinnoförbunden har varit bland de första att driva kravet på en kundkriminalisering på
den politiska arenan.
Frågan om jurisdiktion aktualiseras i och med att de båda inramningarna
potentiellt sett får konsekvenser för vilket utskott som bör äga frågan. Vid en
socialpolitisk inramning behandlas frågan av socialutskottet och Socialdepartementet. Vid en kriminalpolitisk inramning blir förslaget snarare en fråga för justitieutskottet och Justitiedepartementet. Kopplingen mellan inramningen och jurisdiktionen utgör begränsningar och möjligheter för aktörerna.

Prostitution som ett problem institutionaliseras
Den socialpolitiska inramningen var fortfarande institutionaliserad under den
här perioden. Lagstiftningen var oförändrad och samtliga utredningar liksom
regeringen och riksdagen inramade frågan socialpolitiskt. Den socialpolitiska inramningen hade dock börjat utmanas. Den kriminalpolitiska inramningen uttrycktes på den politiska arenan av enstaka aktörer och hade därmed
tagit ett första steg mot en eventuell institutionalisering. Inramningen av
prostitutionsfrågan utifrån normaliseringsargument däremot formulerades
inte längre som ett alternativ på den politiska agendan. Resonemang med
spår av normaliseringsargument avfärdades och istället visar analysen på en
tydlig trend mot att prostitution i sig beskrevs som ett problem. Utvecklingen
kan beskrivas i termer av att en abolitionistisk inramning av prostitution
hade institutionaliserats. Formellt sett var den abolitionistiska ramen redan
tidigare institutionaliserad eftersom lagstiftningen gav uttryck för den hållningen. Under perioden blev det en icke-politisk fråga om prostitution i sig
borde betraktas som ett problem eller inte. Alla aktörer som uttalade sig i
frågan var överens om att prostitution i sig utgjorde ett problem. Skiljelinjen
mellan de olika inramningarna av prostitution i policyprocessen handlade
istället om var skulden och ansvaret borde ligga och hur åtgärderna borde
utformas.
Den här övergripande problemramen fungerar som en informell institution som på ett avgörande sätt betingar aktörernas möjligheter att formulera
sig i prostitutionsfrågan. Detta innebär att det som är socialt gångbart om
man vill uttala sig i prostitutionsfrågan är att beskriva prostitution som ett
problem. Aktörerna kan förstås tänka utanför ramen och det fanns säkerligen
aktörer som inte såg prostitution i sig som ett problem. För dessa aktörer
blev det emellertid svårt att ifrågasätta idén om prostitution som ett problem.
Det är rimligt att tro att den sociala normen blir ännu starkare när det gäller
en fråga som berör den sexuella sfären. Risken särskilt för män att bli utpekade som sexköpare ökar det sociala trycket att anpassa sig till normen. Problemramen skapar hinder för eventuella förespråkare av en normalisering av
prostitution. Samtidigt skapar den möjligheter för aktörer som förespråkar
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kriminalisering eftersom problemramen är en grundförutsättning för att kriminalisering. När problemet i sig inte ifrågasätts blir det möjligt att argumentera för att en viss åtgärd är mer effektiv för att bekämpa prostitutionen
än en annan, exempelvis kriminalisering. Debatten begränsas därmed till att
handla om olika lösningar på vad som uppfattas som ett allmänt känt problem. I andra kontexter där en normaliseringsram har institutionaliserats (jfr
Tyskland, Nederländerna) handlar debatten om andra aspekter, exempelvis
hur kvinnorna i prostitutionen får bästa möjliga sociala skydd.

Sent 1980-tal: Prostitution blir en genusfråga
Under andra hälften av 1980-talet väcktes en rad motioner i prostitutionsfrågan. Frågan behandlades både i socialutskottet och i justitieutskottet upprepade gånger. Redan under tidigare perioder hade prostitution i stor utsträckning diskuterats i termer av kön och under den här perioden blir det tydligt
att frågan har genusifierats. Könsdimensionen betraktades nu som en så central dimension att den inte gick att förbise när frågan behandlas, ibland direkt
och ibland mer indirekt. Betydelsefullt under perioden var att männens del i
prostitutionen alltmer lyftes fram som drivkraften och orsaken till prostitution. Flera politiska grupperingar tog även ställning för en kundkriminalisering: Socialdemokratiska kvinnoförbundet, VPK:s partikongress och de
folkpartistiska kvinnorna i Stockholm (prot. 1985/86:37).
Att genusaspekten lyftes fram både i kundkriminaliseringskraven och i de
socialpolitiska ställningstagandena framgick av riksdagsdebatten den
27 november 1985 (prot. 1985/86:37) då prostitutionsfrågan debatterades
med anledning av ett antal motioner, varav tre krävde en kundkriminalisering (JuU 1985/86:3). Inga Lantz (VPK) utgick i sitt anförande från ett genusperspektiv i likhet med andra kundkriminaliseringsförespråkare.
Kvinnor världen över förtrycks och förnedras på många sätt. Prostitutionen är
en av de grövsta formerna av kvinnoförtryck och kvinnoförnedring (prot.
1985/86:37).

Margareta Persson (S) argumenterade som tidigare utifrån ett genusperspektiv där prostitution beskrevs som det yttersta tecknet på kvinnoförtryck.
Lars-Erik Lövdén (S) företrädde utskottsmajoriteten i justitieutskottet och
argumenterade i debatten mot en kriminalisering trots att han samtidigt
skildrade prostitution som en oacceptabel företeelse som förstärker en kommersiell syn på andra människor och motverkar strävanden i riktning mot
ökad jämställdhet. Lövdén (S) gav uttryck för oron att ”intresset för effektiva
socialvårdande insatser skulle kunna motverkas av en kriminalisering”.
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Moderaten Björn Körlof (M) uttalade sitt stöd till Lövdén (S) och ifrågasatte om kriminalisering var en verksam åtgärd för att motarbeta prostitutionen.
Jag vill tillfoga att det naturligtvis är så att om kriminalisering av prostitution
verkligen skulle pressa tillbaka prostitutionen, skulle man inte heller tveka.
Frågan är just om den verkligen gör det (prot. 1985/86:37).

Också Björn Körlof (M) resonerar i termer av kvinnor och män då han uttrycker att han ”skräms och skäms över männens etik och beteende i prostitutionsförhållanden” (prot. 1985/86:130). Motståndarna till en kundkriminalisering anförde även risken för utpressning och svårigheter med kontroll och
efterlevnad av ett förbud. Motståndet uttrycktes i termer av att åtgärden inte
var ett effektivt sätt att bekämpa prostitution.
Året därpå, våren 1986, behandlade riksdagen återigen yrkanden på en
kundkriminalisering (JuU 1985/86:20). Ännu en gång fanns Margareta Persson (S) och Gunilla André (C) bland motionärerna. Ytterligare en centerkvinna, Rosa Östh (C), ställde kravet på kundkriminalisering. Från Vänsterpartiet kommunisterna yrkades samma sak i en partimotion med partiledaren
Lars Werner (VPK) som första namn. Debatten var på många sätt en upprepning från året innan.
Under den här perioden anfördes även spridningen av aids som ett argument för en kundkriminalisering (prot. 1985/86:37). I riksdagsdebatten anförde Gunilla André (C) just detta som ytterligare ett skäl att kriminalisera,
att lägga till redan tidigare starka skäl.
Enligt min uppfattning fanns det redan tidigare starka skäl för en kundkriminalisering. I och med att den fruktade sjukdomen aids nu sprids också genom
prostitution borde alla inse nödvändigheten av att begränsa prostitutionen.
Jag är övertygad om att den kan minska avsevärt med en kundkriminalisering
(prot. 1985/86:37).

Aidsfrågan gav strategiska möjligheter för aktörerna att koppla prostitutionsfrågan till vad som uppfattades som ett yttre samhällshot för att aktualisera
den. I aktörsdelen kommer detta att analyseras mer ingående.

Männens efterfrågan som drivkraft i prostitutionen
Nästa gång prostitutionsfrågan behandlades i riksdagen, 1987/88, skedde en
förändring i hur frågan inramades i riksdagens ställningstaganden jämfört
med tidigare år. En förändrad attityd till kundkriminalisering skönjdes liksom att tydligare ansvar lades på kunden/ mannen än vad man tidigare gjort.
Frågan hade återigen aktualiserats till följd av ett upprepat motionerande
om kundkriminalisering, från Margareta Persson (S), Gunilla André (C),
Rosa Östh (C), Lars Werner (VPK) och Charlotta Branting (FP). Justitieut91

skottet fick sig motionerna tilldelade men den här gången avslogs motionerna inte rakt av, istället begärde utskottet in ett yttrande från socialutskottet
(SoU 1987/88:3y).
Socialutskottet bjöd i sin tur in socialarbetare från prostitutionsgrupperna
i Stockholm, Göteborg och Malmö, företrädare för polismyndigheten i
Stockholm samt en del forskare till en hearing. I yttrandet (SoU 1987/88:3y)
framhöll socialutskottet för första gången visst stöd för en kundkriminalisering.
Männens efterfrågan är, som utskottet anförde inledningsvis, att se som den
drivande kraften i könshandeln. [..]
De argument som anförs för att kriminalisera männens beteende har en
viss bärkraft (SoU 1987/88:3y).

Socialutskottet talade om mannen i prostitutionen som synonymt med kunden. Den prostitution som åsyftades var framförallt den heterosexuella. Socialutskottets slutsats, trots de positiva skrivningarna, blev att kundkriminalisering ändå var förenat med en rad problem av skilda slag: definitioner och
gränsdragningar samt negativa effekter för kvinnorna framfördes som skäl
mot en kriminalisering. Slutligen framhöll utskottet att ”vidare skulle det bli
svårare att nå de i prostitutionen inblandade männen med sociala insatser”
(SoU 1987/88:3y). Utskottets syn på männens roll var dubbel. Dels framhölls männen som drivkraften, dels som i behov av hjälp. Utskottets slutsats
blev att verksamheten i första hand borde bekämpas med ”socialpolitiska
och inte med kriminalpolitiska medel” (SoU 1987/88:3y). Citatet är talande
för den politiska diskussionen om prostitution där socialpolitiska åtgärder
ställdes mot kriminalpolitiska som inte preciserades. Uttalandet exemplifierar att det var mellan dessa åtgärder som diskussionen stod.
Socialutskottet ansåg i sitt yttrande att regeringen borde stimulera uppbyggnaden av en kontinuerlig prostitutionsförebyggande verksamhet, t.ex.
genom bidrag till utvecklingsarbete på området, och föreslog i enlighet med
det ett tillkännagivande till regeringen. Fyra av utskottets ledamöter ställde
sig inte bakom majoritetstexten gällande kundkriminalisering utan framhöll i
en avvikande mening att de stödde kriminalisering av kundernas förfarande.
Bland dessa fanns Ulla Tillander (C) och Rosa Östh (C), Per Arne Aglert
(FP) och Inga Lantz (VPK). Socialutskottet behandlade också den närliggande frågan om pornografisk föreställning och föreslog i enlighet med en
fempartimotion från kvinnor i alla de politiska partierna att det fanns skäl att
se över gällande bestämmelser (SoU 1987/88:3y).
Justitieutskottet anslöt sig till socialutskottets yttrande och inramade frågan utifrån ett genusperspektiv, där relationen mellan könen beskrevs som
hierarkisk.
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[..] Prostitutionen är en företeelse som över huvud taget inte kan accepteras.
Prostitution medför bl.a. att kvinnor utnyttjas och förnedras och den motverkar strävanden mot jämställdhet mellan kvinnor och män (JuU 1987/88:12).

Gällande en kundkriminalisering ställde sig justitieutskottet försiktigt positivt i likhet med socialutskottet.
I likhet med socialutskottet vill justitieutskottet i och för sig inte utesluta att
en kriminalisering av kundernas beteende skulle kunna få en viss avhållande
effekt på benägenheten att anlita prostituerade. Justitieutskottet kan också väl
förstå uppfattningen att en sådan kriminalisering skulle kunna sägas markera
att samhället tar avstånd från den verksamhet som prostitutionen innebär. Inte
heller enligt justitieutskottets mening är emellertid dessa skäl nog för att uppväga de nackdelar som är förenade med en kriminalisering (JuU 1987/88:12
s. 14).

Liksom tidigare blev utskottets slutsats att prostitutionen ändå borde motarbetas med sociala insatser och inte med straffrättsliga. Justitieutskottet avfärdade även ett yrkande på en kriminalisering av båda parter i könshandeln
(motion 1987/88: Ju612) utifrån att en sådan lagstiftning skulle ”te sig ytterligt inhuman och utan tvekan kunna uppfattas som en klasslagstiftning” (JuU
1987/88:12). Även om utskotten i slutändan förespråkade fortsatta socialpolitiska åtgärder så uttrycktes en förändrad syn på mannens ansvarsbörda jämfört med tidigare perioder.
Hans Pettersson (FP) i Röstånga och Ingbritt Irhammar (C) reserverade
sig mot utskottsmajoriteten i justitieutskottet i ett förslag att kriminalisera
prostitutionskundernas förfarande (JuU 1987/88:12). Justitieutskottet tillkännagav regeringen att socialtjänsten skulle stimuleras att bygga upp en
kontinuerlig prostitutionsförebyggande verksamhet enligt socialutskottets
yttrande.
I debatten som följde den 6 april 1988 (prot. 1987/88:94) ifrågasatte Inga
Lantz (VPK) effekten av sociala insatser riktade mot männen i prostitutionen: ”När man betalar 100 kr extra för att slippa använda kondom trots risken för aids – vad finns det då att tala med? Jag tror inte längre på det.”
(prot. 1987/88:94).
Både Inga Lantz (VPK) och Gunilla André (C) uppmärksammade emellertid justitieutskottets skrivningar om en kundkriminalisering som mer positiva än tidigare. Justitieutskottets skrivningar var betydelsefulla eftersom de
innebar att en enig riksdag ställde sig bakom ett kraftigt fördömande av prostitutionen när betänkandet röstades igenom i kammaren. Karin Ahlrand
(FP) underströk i riksdagsdebatten att såväl utskottsmajoriteten i justitieutskottet som reservanterna därigenom var eniga om att fördöma prostitution
som ett uttryck för kvinnoförtryck. Frågans genusifiering stärktes därigenom
ytterligare. Skiljelinjen mellan majoriteten och reservanterna handlade om
medel menade Ahrland (FP)som i enlighet med majoriteten i justitieutskottet
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och socialutskottet avfärdade kravet på en kundkriminalisering. I debatten
framträdde inga motståndare till kundkriminalisering som ifrågasatte idén
om att prostitution var ett problem i sig.
Vid denna tidpunkt rådde enighet mellan utskotten i prostitutionsfrågan.
En kontrovers mellan utskotten hade dock uppstått gällande frågan om pornografisk föreställning som behandlades i relation till prostitutionsfrågan.
Justitieutskottet hade i sitt betänkande enhälligt valt att avslå en fempartimotion, trots att socialutskottet hade tillstyrkt den i sitt yttrande (JuU
1987/88:12 s. 11). Frågan kommenterades av företrädare från socialutskottet
men utskottet backade och gjorde ingen stor sak av frågan. Evert Svensson
(S) från socialutskottet, framhöll att ”det har uppstått en liten kontrovers”
mellan utskotten men han bedömde att justitieutskottet hade tolkningsföreträde i frågan (prot. 1987/88:94). Utskottets hemställan bifölls med 240 röster mot 64 för reservationen till förmån för kundkriminalisering av prostitution. Kundkriminaliseringskravet hade fått ökat stöd.
Under 1989 intensifierades kravet på en kundkriminalisering. Frågan behandlades under riksdagsåret 1989/90 två gånger i riksdagen till följd av ett
antal motioner. Krav ställdes på kundkriminalisering. När frågan debatterades i riksdagen 8 november 1989 (prot. 1989/90:21) framfördes samma argument som tidigare av kundkriminaliseringsförespråkarna. Justitieutskottets
nya ordförande, Britta Bjelle (FP) tog tydligt ställning mot fenomenet prostitution och de manliga kunderna.
Däremot fördömer jag de män som inte har kraft att skaffa sig det sexuella liv
de vill ha utan att betala för det. Det är alltså de män som söker kontakt med
prostituerade som skall angripas (prot. 1989/90:21).

Britta Bjelle (FP) såg emellertid inte kundkriminalisering som möjlig att
genomföra vid den här tidpunkten, pga. bevissvårigheter och följdbrott som
kunde komma av en kriminalisering. Utskottets förslag bifölls med 224 röster, 62 röster stödde reservationen för en kriminalisering av prostitutionskontakter (prot. 1989/90:26).
Våren 1990 var frågan om kundkriminalisering än en gång uppe med anledning av motioner från Rosa Östh m.fl. (C) och Gunilla André m.fl. (C).
Justitieutskottet hänvisade till sin tidigare behandling av frågan och avstyrkte
motionsyrkandena (1989/90:JuU29). Ingbritt Irhammar (C) ställde i debatten
frågan om det ”finns ett samband mellan pornografi, prostitution och våld?
Kan den förnedrande kvinnosynen som finns i pornografin var en utlösande
faktor vid kvinnomisshandeln?”
Frågan om våld mot kvinnor hade diskuterats återkommande i relation till
prostitutionsfrågan ur ett socialt perspektiv. Aktörerna har ända sedan frågan
kom upp på dagordningen uppmärksammat att kvinnorna i prostitutionen
utsätts för våld i högre grad än andra kvinnor. Radikalfeminismens syn på
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prostitution som ett uttryck för våld mot kvinnor har däremot inte diskuterats.

Genusifieringen möjliggör fokus på mannens ansvar
Från riksdagsåren 1985/86 till 1989/90 lades 32 motioner som på ett eller
annat sätt berörde prostitutionsfrågan. Av dessa ställde arton motioner krav
på en kundkriminalisering. Krav på en dubbelkriminalisering framfördes i en
motion. Under perioden skedde inga förändringar i lagstiftningen, men en
förändring i riksdagens ställningstaganden kan skönjas. Motståndet till en
kundkriminalisering bestod framförallt av förespråkarna för en socialpolitisk
förståelse av prostitution. Därmed var det snarare fråga om två olika idéer
som stod mot varandra än om en sida för och en sida emot.
De inramningar av prostitution som uttrycktes i åtgärdsförslagen under
perioden var liksom tidigare den socialpolitiska inramningen i sociala åtgärdsförslag och den kriminalpolitiska i kundkriminaliseringskraven.
Gemensamt för inramningar av prostitution under den här perioden var att
prostitution beskrevs som ett problem i sig och att frågan ännu tydligare än
under tidigare perioder diskuterades i termer av kvinnor och män. Eftersom
genusaspekten inte heller under den här perioden var föremål för debatt så
fanns inte anledning för aktörerna att renodla sina ståndpunkter och det blev
därmed inte tydligt om och var det fanns skillnader mellan olika genusanalyser.
Det uttalande som riksdagen gjorde i och med justitieutskottets betänkande gav emellertid uttryck för en genusanalys där relationen mellan könen i
prostitutionen beskrevs som hierarkisk. Riksdagen uttalade sig i och med
betänkandet även försiktigt positiv till en kundkriminalisering och pekade ut
männen som drivkraften i prostitutionen. Även om prostitution alltjämt ramades in som en socialpolitisk fråga så kan dessa aspekter tolkas som att en
förskjutning hade skett i orsaksberättelsen. Större ansvar lades nu på mannen/köparen än tidigare. När männen uppmärksammades i de socialpolitiska
inramningarna under tidigare perioder så beskrevs de snarast som offer för
samhällsstrukturer.
Förändringen kan beskrivas som ett ökat stöd för den kriminalpolitiska
orsaksberättelsen där mannen pekas ut som orsaksagent. Fortfarande finns
emellertid en syn på köparen/mannen som omedveten om konsekvenserna av
sitt handlande. Detta framgår av justitieutskottets förslag till riktade åtgärder
mot männen, istället för en kriminalisering.
Det är en viktig uppgift att få männen att förstå verkligheten bakom prostitutionen och dess konsekvenser för de inblandade kvinnorna. Lika viktigt är att
det görs klart för männen att prostitution är förenad med risk för spridning av
allvarliga sjukdomar liksom kriminalitet och social utslagning över huvud taget (JuU 1987/88:12).
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Män som köper sex måste göras medvetna om konsekvenserna av sitt handlande, underförstått är därmed att de handlar ovetande om de negativa följderna. Den här orsaksberättelsen kan beskrivas som medvetna handlingar
med omedvetna konsekvenser och därmed fråntas männen/köparna ansvaret
för de negativa följderna. Faktum är också att utskottet valde att avfärda
kriminalisering som åtgärd. Den här orsaksberättelsen kan dock jämföras
med den som uttrycktes under föregående period i de socialpolitiska inramningarna där samhällsstrukturen pekades ut som orsaken till prostitutionen
och männen (och kvinnorna) sågs som offer för strukturer. En förskjutning
har skett eftersom köparen/mannen nu pekas ut som orsaksagent. Utskotten
uttryckte emellertid fortfarande en förstående syn på männen som omedvetna om konsekvenserna av sitt handlande, vilket bitvis påminner om resonemangen från 1970-talet.
Här ser vi ett exempel på att en frameanalys kan bidra med en förfinad
förståelse av den dynamiska, meningsskapande policyprocessen. Tittar vi
bara på åtgärdsförslagen så är det fortfarande en överlägsen majoritet som
stöder socialpolitiska åtgärder. Om vi istället betraktar ett policyförslag som
en berättelse och tittar på hela inramningen av frågan ser vi att en förändring
har skett i utskottens ställningstaganden, inte vad gäller åtgärdsförslag men
vad gäller orsaksberättelse.
I kundkriminaliseringskraven framförs aids som ett nytt argument. Har vi
att göra med en ny inramning av prostitution här? Det går onekligen att rama
in prostitutionsfrågan som ett problem ur hälsosynpunkt där smittorisken för
hiv ses som problemet, orsaken som köparna (eller säljarna) och lösningen
som kriminalisering för att bekämpa fenomenet. I förslagen att kriminalisera
prostitution radas ofta flera olika skäl upp. Jag har i analysen försökt att se
till helheten och analysera inramningen av prostitution utifrån helhetsbilden.
Min tolkning när jag ser till helheten är att kundkriminaliseringsförespråkarna använder sig av aids strategiskt snarare än att de helt har förändrat inramningen av prostitution. Inramningen av prostitution är i kundkriminaliseringskraven snarlik från tidigare perioder med det tillägget att de också nämner aids. Formuleringsstrategier kommer som redan nämnts att granskas på
djupet i aktörsdelen.

En begynnande utskottsstrid
Efter inträdet på den politiska agendan på 1970-talet diskuterades prostitutionsfrågan i princip årligen i riksdagen. Frågan var politiserad i bemärkelsen
att den var uppe för diskussion på den politiska agendan. Diskussionen om
huruvida prostitution var möjligt och önskvärt att reglera eller att betrakta
som en privat angelägenhet pågick emellertid fortfarande. I Björn Kjörlofs
(M) argumentation mot en kriminalisering var det tydligt att det fanns en
pågående diskussion om var gränsen mellan privata och offentliga (?) sexu96

ella handlingar skulle dras, som kan kopplas till vem som bör ha befogenhet
att fatta beslut i frågan.
Hur kan man försäkra sig om att den privata sexualiteten inte skulle komma
att misstänkas? När skall en kvinna sägas vara prostituerad? Vilken typ av ersättning konstituerar prostitution? (prot. 1985/86:130)

Kundkriminalisering innebar att prostitution skulle regleras och göras till en
offentlig angelägenhet under statens jurisdiktion. Fortsatta socialpolitiska
åtgärder innebar tvärtom en fortsatt oreglerad prostitution i viss bemärkelse
även om kringverksamheten var reglerad. Citatet ovan uttrycker en rädsla att
staten ska lägga sig i privata angelägenheter där den inte har eller bör ha
jurisdiktion. Kundkriminaliseringsförespråkare argumenterade i och med
lösningsförslaget för statens befogenhet att fatta beslut i en fråga som av
många uppfattades tillhöra den sexuella, privata sfären.
Frågan om jurisdiktion mellan olika utskott aktualiserades under den här
perioden och var nära sammanlänkad med inramningen av frågan. Frågor av
kriminalpolitisk karaktär hamnade i justitieutskottet och frågor av socialpolitisk karaktär i socialutskottet. Fortfarande var det emellertid socialutskottet
som ”ägde” prostitutionsfrågan vilket var kopplat till det faktum att den sociala inramningen av prostitutionsfrågan dominerade. Båda utskotten var
överens om att formulera prostitution som ett socialt problem som borde
bekämpas med sociala medel. Att justitieutskottet begärde in yttranden från
socialutskottet när de behandlade motioner om kundkriminalisering kan ses
som ett tecken på att prostitution framförallt ansågs tillhöra socialutskottets
beredningsområde.
Vid ett tillfälle uppstod emellertid en kontrovers i en närbesläktad fråga. I
fråga om pornografisk föreställning avslog justitieutskottet ett yrkande om
pornografisk föreställning trots att ett enigt socialutskott hade tillstyrkt det.
Socialutskottet backade eftersom dess talesperson menade att frågan tillhörde justitieutskottet. Kontroversen kan ses som ett förebud om 1990-talets
utskottsstrid. Eftersom prostitutionsfrågan har beröringspunkter som gör den
relevant för både social- och justitieutskottet och respektive departement,
fanns det möjligheter att använda sig av jurisdiktionsgränser i strategiskt
avseende. Möjligheter till strategisk användning av jurisdiktionsgränser
kommer att undersökas vidare i kapitel 8.

Genusifiering av prostitution institutionaliseras
Det var ett viktigt ställningstagande när riksdagen, i och med fördömandet
av prostitution i justitieutskottets betänkande, ställde sig bakom idén om
prostitution som ett problem som innebär att kvinnor utnyttjas och förnedras.
Genusifieringen hade fått officiellt erkännande och blev en självklar komponent i den svenska prostitutionsdebatten. Prostitutionsfrågan diskuterades
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utifrån den utgångspunkten av i princip alla aktörer, oavsett inramning och
typ av genusanalys.
Prostitution som ett problem i sig, en slags övergripande problemram, institutionaliserades i utskottsbetänkanden och andra officiella dokument redan
tidigare men blev under den här perioden inte alls ifrågasatt. Ingen ifrågasatte längre att prostitution i sig utgjorde ett problem. Björn Kjörlofs (M) invändning mot en kriminalisering skulle kunna tolkas som ett ifrågasättande
av problemramen men i hans övriga inlägg inramades prostitution som ett
problem.
Aktörerna i den svenska debatten var överens om att prostitution i sig är
ett problem och diskuterade prostitution i termer av kvinnor och män. Frågan
hade delvis genusifierats redan tidigare men under den här perioden talade
ingen längre om prostitution utan att tala i termer av kön. Under perioden
märktes ett ökat fokus på männen i prostitutionen också i de socialpolitiska
inramningarna. Även om lagstiftningen var oförändrat inriktad på sociala
åtgärder utifrån en socialpolitisk inramning så märktes under perioden en
förändring i inramningen av prostitution i utskottsbetänkanden. Orsaksbeskrivningen förändrades och männens efterfrågan utpekades som drivkraften
i prostitutionen. Det tidigare kategoriska avvisandet av en kundkriminalisering som åtgärd byttes ut mot ett visst erkännande att en kriminalisering av
kundernas beteende kunde få viss avhållande effekt (JuU 1987/88:12).
Sedan föregående period hade stödet för den kriminalpolitiska inramningen ökat. Detta märks både i ett ökat stöd för åtgärdsförslaget genom motionsyrkanden och i ett ökat stöd för reservationer till förmån för kundkriminalisering i kammarvotering.15 Än mer intressant är det ökade stödet för den
kriminalpolitiska inramningen. Även om åtgärdsförslaget, kundkriminalisering, ännu inte accepterades i officiella texter så fanns ett ökat stöd för att
beskriva prostitution utifrån den kriminalpolitiska inramningen där kunden,
oftast liktydigt med mannen, gjordes ansvarig för prostitutionen.
Sammantaget finns flera indikationer på att den kriminalpolitiska inramningen har fått ökat stöd vid den här tiden. Den kriminalpolitiska inramningen stöds av en koalition av aktörer och har tagit ett andra steg mot institutionalisering. Orsaksberättelsen har dessutom fått stöd i officiella texter vilket
är uttryck för ytterligare ett steg mot institutionalisering.
Genusifieringen av frågan riktade fokus inte bara mot kvinnorna utan
också mot männens roll i prostitutionen. Detta skapade möjligheter att få
gehör för en orsaksberättelse där kunden/mannen gjordes ansvarig för prostitutionen vilket var en central komponent i den kundkriminalpolitiska inramningen, något som framgått under föregående period. Att beskriva mannen
15

Under perioden har reservationer för en kundkriminalisering i utskottsbetänkanden lett till
votering i kammaren vid ett antal tillfällen. Stödet för dessa reservationer har successivt ökat
och motståndet minskat. I maj 1984 var det 23 röster mot 294 för utskottets hemställan. I april
1988 var det 64 röster mot 240 och i november 1989 var det 62 röster mot 224 (Riksdagstrycket).
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som orsaken till prostitutionen, i heterosexuell prostitution synonym med
kunden, måste ses som en viktig dimension för att möjliggöra en ensidig
kriminalisering. Att prostitution började diskuteras i termer av kvinnor och
män, även om flera olika genusanalyser uttrycktes, var i sig en möjliggörande faktor för förespråkarna av kundkriminalisering. Genusifieringen fungerade hindrande i bemärkelsen att det blev svårt att uttala sig i frågan utan att
anlägga ett genusperspektiv.

Tidigt 1990-tal: Prostitution blir ett kriminalpolitiskt
problem
Ett regeringsskifte ägde rum år 1991 vilket förändrade majoritetsförhållandena. Efter nästan ett årtionde av socialdemokratiskt styre tillträdde en borgerlig minoritetsregering med moderatledaren Carl Bildt (M) som statsminister. Ny demokrati var vågmästarparti under perioden vilket gjorde det
parlamentariska läget osäkert. Ytterligare en konsekvens av valet 1991 var
att kvinnorepresentationen sjönk drastiskt från 38 procent till 34 procent.
Detta ledde till en mobilisering av kvinnorörelsen. Ett kvinnopolitiskt nätverk kallat Stödstrumporna krävde ”halva makten, hela lönen” och hotade
med att ställa upp i nästa val med kvinnolistor om inte deras krav hörsammades (Sainsbury, 2004). Genusfrågor mer generellt aktualiserades därmed
på den politiska agendan.
Kravet på en kriminalisering av sexköp ökade i början av 1990-talet. Under perioden fick en övergripande kriminalpolitisk inramning av prostitution
ökad legitimitet, både i riksdagen och på regeringsnivå. Också inom Socialdemokraterna ökade stödet och i slutet av 1980-talet drev s-kvinnorna i
Stockholm, med Margareta Persson (S) som ordförande, igenom kravet på
kundkriminalisering i arbetarkommunen i Stockholm. Eftersom Stockholms
arbetarkommun var stor och inflytelserik ökade möjligheterna i och med
detta att driva igenom frågan också inom Socialdemokraterna. Riksdagsledamoten Oskar Lindkvist (S) var ordförande i Stockholms arbetarkommun
under perioden och skrev hädanefter under riksdagsmotionerna som första
namn. Nu hade alltså både Socialdemokratiska kvinnoförbundet och arbetarkommunen i Stockholm ställt sig bakom kravet på kundkriminalisering.
I riksdagen fortsatte motionerandet för en kundkriminalisering. Riksdagsåret 1990/91 väcktes en rad motioner som krävde en kriminalisering av
de prostituerades kunder. I princip samma riksdagsledamöter som varit aktiva under 1980-talet fortsatte att driva kravet. Justitieutskottet
(1990/91:JuU21) behandlade under våren 1991 fem motioner som yrkade på
kriminalisering av kunderna. Motionerna hade lagts av Lars Werner (V)
m.fl., Oskar Lindkvist (S) m.fl., Ulla Pettersson (S) m.fl. samt Rosa Östh (C)
m.fl. och Gunilla André (C) m.fl. Dessutom yrkade Charlotte Cederschiöld
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(M) på en kriminalisering av både köpare och säljare som en metod att hindra spridningen av hiv. Sten Andersson (M) från samma parti ville att en prostitutionsutredning skulle tillsättas. Utskottet hänvisade i sitt ställningstagande till tidigare behandling av frågan, nämnde att frågan hade aktualiserats i
Justitiedepartementet och såg mot bakgrund av detta inget skäl att uttala sig.
Anders Svärd (C), Berith Eriksson (V) och Kjell Ericsson (C) reserverade
sig mot utskottsmajoriteten till förmån för en kundkriminalisering.
I riksdagsdebatten den 24 april 1991 (prot. 1990/91:101) debatterades
frågan på nytt. Vänsterpartisten Berith Eriksson (V) använde starkare formuleringar än vad som tidigare gjorts när hon i sin argumentation för en kundkriminalisering beskrev prostitution som ett uttryck av strukturellt våld mot
kvinnor: ”Det strukturella kvinnovåldet är mest uppenbart i pornografin och
prostitutionen” (prot. 1990/91:101). Prostitution hade inte formulerats som
strukturellt kvinnovåld tidigare på den politiska arenan.
217 ledamöter röstade för utskottets förslag att avslå motionerna om en
kundkriminalisering och 67 röstade för reservationen om en kriminalisering
av prostitutionskontakter (prot. 1990/91:102). Så starkt stöd hade reservationer om kundkriminalisering aldrig tidigare fått.
Året därpå var prostitution uppe i socialutskottet med anledning av två
motioner (1991/92:SoU2). En motion av Oskar Lindkvist (S) och flera skvinnor, bl.a. Margareta Persson (S), föreslog intensifierade sociala åtgärder
för de prostituerade, inte minst som ett led i att hindra spridningen av hiv.
Gullan Lindblad (M) begärde förslag till åtgärder för att komma till rätta
med den ökade manliga prostitutionen. Utskottet hänvisade till en intern
utredning som pågick inom Justitiedepartementet och till sina tidigare uttalanden.
Frågan om en kriminalisering av prostitution ställdes på sin spets året efter, riksdagsåret 1992/93, då frågan kom att behandlas parallellt i justitieutskottet och socialutskottet.

Ett kritiskt vägskäl – den kriminalpolitiska inramningen får
officiellt stöd
På hösten 1992 behandlade justitieutskottet i sitt betänkande Övergrepp mot
kvinnor (1992/93:JuU7) fem motioner om en kriminalisering av prostitution.
Tre förespråkade en kriminalisering av kunden, nämligen Berith Erikssons
(V) m.fl., Ulla Petterssons (S) m.fl. samt Karin Starrins (C) och Ingbritt Irhammars (C) motioner. Två motionärer förespråkade en kriminalisering av
både säljare och köpare, Charlotte Cederschiöld (M) och Margareta Viklund
(KDS) m.fl. Hiv och aids anförs av både kundkriminaliseringsförespråkare
och dubbelkriminaliseringsförespråkare som ett skäl till kriminalisering.
Samtidigt som justitieutskottet behandlade dessa motioner behandlade socialutskottet ett av yrkandena i Margareta Viklunds (KDS) motion om att
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tillsätta en utredning om åtgärder mot prostitution (1992/93:SoU2). Socialutskottet hänvisade till den inom Justitiedepartementet nyligen avslutade kartläggningen av prostitution som Leif G W Persson hade genomfört. Kartläggningen hade bl.a. visat att prostitutionen hade minskat i Sverige sedan mitten
av 1970-talet. Socialutskottet hänvisade också till sitt yttrande från 1987/88
där utskottet framhöll att en väl fungerande social verksamhet bland de prostituerade visat sig ge tämligen goda resultat när det gällde att få icke missbrukande kvinnor att upphöra med prostitution. Utskottet beskrev i sitt ställningstagande prostitution som en oacceptabel företeelse i ett samhälle som
bygger på idéer om jämlikhet och respekt för andra människor. Utskottet
avstyrkte dock motionsyrkandet om att tillsätta en utredning mot bakgrund
av Justitiedepartementets nyligen genomförda kartläggning och att det nyinrättade Folkhälsoinstitutet har som en av sina uppgifter att bedriva program
för bl.a. utsatta kvinnor.
Justitieutskottet däremot kom till en annan slutsats. Med anledning av de
fem motionerna beslutade ett enat utskott att göra ett tillkännagivande om att
regeringen skulle tillsätta en utredning för att undersöka kriminalisering av
prostitution som en möjlig åtgärd. Detta skedde utan att socialutskottet informerades.
När det uppdagades att justitieutskottet tänkte göra ett tillkännagivande
hade socialutskottets betänkande redan justerats och tryckts och incidenten
ledde till att socialutskottet fick dra tillbaka sitt betänkande i kammaren. Så
kallad återremiss är ovanligt i riksdagssammanhang, men detta var nödvändigt eftersom riksdagen inte bör fatta två motstridiga beslut i samma fråga
inom loppet av några veckor. Bristen på kontakt mellan utskotten i en fråga
där jurisdiktionen är överlappande är anmärkningsvärd. Tidigare hade justitieutskottet begärt in yttranden från socialutskottet i prostitutionsfrågan, men
vid den här tidpunkten förekom ingen kontakt. I debatten företräddes socialutskottet av Rosa Östh (C) som anförde följande om justitieutskottets beslut
att tillstyrka en prostitutionsutredning:
Nu har det inträffat att justitieutskottet å sin sida har kommit fram till att det
behövs en sådan översyn. Det har man gjort utan den kontakt med socialutskottet som formellt borde ha tagits, eftersom detta i hög grad berör det sociala området (prot. 1992/93:21).

Rosa Östh (C) hade motionerat om en kundkriminalisering och utgick från
att utskotten ”i grunden har samma uppfattning ”(prot. 1992/93:21).
Justitieutskottet motiverade sitt tillkännagivande med att underlaget i Leif
G W Perssons utredning – som hade gjorts inom Justitiedepartementet –
hade kritiserats som otillräckligt av bl. a. Institutionen för socialt arbete i
Göteborg. Dessutom hade polismyndigheten i Stockholm ifrågasatt om inte
prostitutionen hade större omfattning än vad som sades i promemorian. Ock-
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så polismyndigheten i Malmö hade noterat en ökning av prostitutionen under
år 1991 (1992/93:JuU15). Utskottet framhöll följande:
Enligt utskottets mening måste det dock ifrågasättas om det hittills nedlagda
arbetet varit tillräckligt för att hejda prostitutionen. [..] Ytterligare åtgärder
bör enligt utskottets mening nu övervägas. En sådan åtgärd skulle, som anförs i motionerna Ju605, Ju607, Ju610, So231 och A805, kunna vara att kriminalisera prostitutionen (1992/93:JuU15).

Utskottet framhöll dock att det alltjämt kände stor tvekan inför en kriminalisering och menade därför att frågan borde få en ordentlig genomlysning
(1992/93:JuU15).
Frågan om en kriminalisering bör dock inte ses isolerad utan har sin plats i ett
större sammanhang, t.ex. inom ramen för en totalöversyn av samhällets åtgärder mot prostitution. Utskottet ser därför med tillfredställelse att behovet
av en sådan översyn nu har aktualiserats.
Sammanfattningsvis anser utskottet att frågan om en kriminalisering av
prostitution bör få en ordentlig genomlysning (1992/93: JuU15).

Justitieutskottets tillkännagivande utmanade den institutionaliserade, socialpolitiska inramningen av prostitution genom att ifrågasätta om befintliga
åtgärder hade varit tillräckliga och öppna för kriminalisering som möjlig
åtgärd. Mot bakgrund av den förskjutning i orsaksberättelsen som skedde
under föregående period, där männens roll i prostitutionen lyftes fram, var
tillkännagivandet än mer betydelsefullt eftersom det kan ses som ytterligare
en förändring i samma riktning. När riksdagen röstade igenom betänkandet
innebar det ett officiellt stöd från riksdagen för en kriminalpolitisk inramning. Händelsen blev symboliskt betydelsefull eftersom socialutskottet
tvingades dra tillbaka sitt betänkande i vilket de inramade prostitutionsfrågan
socialpolitiskt. Vi återkommer till denna centrala händelse i aktörsstudien
där den analyseras på djupet.
Beslutet om att tillsätta en utredning som undersökte kriminalisering av
prostitution som en möjlig åtgärd tillkännagavs av regeringen den 16 december 1992 i enlighet med justitieutskottets och socialutskottets hemställan.
Jag menar att tillkännagivandet utgör ett kritiskt vägskäl i den här processen
eftersom två tydliga alternativ stod mot varandra och ett valdes bort. Detta
kom att påverka den fortsatta processen på ett avgörande vis.
Året efter, den 11 mars 1993, tillsattes en prostitutionsutredning av socialminister Bengt Westerberg (FP). Utredningen tillsattes efter samråd med
Justitiedepartementet. Inga-Britt Törnell, tidigare jämställdhetsombudsman,
utsågs till särskild utredare för att göra en översyn av samhällets åtgärder
mot prostitution. I direktivet framhölls följande:
Utredaren skall kartlägga prostitutionens omfattning i Sverige och särskilt belysa de olika problem som är förknippade med prostitution samt orsakerna till
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dessa. Utredaren bör utarbeta eventuella förslag till förbättringar av samhällets insatser. Frågan om en kriminalisering av prostitutionen är en lämplig
metod för att motverka prostitutionen och dess konsekvenser bör härvid förutsättningslöst undersökas (dir. 1993:31).

Direktivet var ett ifrågasättande av den institutionaliserade inramningen av
prostitution, både vad gäller dess problembeskrivning och lösningsförslag.
Eftersom kriminalisering nämndes som en potentiellt sett lämplig metod kan
direktivet också betraktas som ett erkännande av just kriminalisering som
lösning.
Samma år tog Bengt Westerberg (FP) även initiativ till en kommission
med uppdrag att utifrån ett kvinnoperspektiv göra en översyn av frågor som
rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld (SOU
1995:60). Kommissionen tillsattes parallellt med Prostitutionsutredningen
och ordföranden i justitieutskottet, Britta Bjelle (FP) blev ordförande i kommissionen.
En tvärpolitisk motion från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet lades i januari 1993 som välkomnade att en utredning skulle tillsättas
och ställde kravet på kundkriminalisering. I motionen anfördes mäns behov
att utöva makt som drivkraften till prostitutionsköp. Dessutom beskrevs problemet med hiv, östeuropeisk prostitution och prostitutionens nära koppling
till narkotikamissbruk. Motionen radade alltså upp flera skäl till varför prostitution var ett problem (motion 1992/93:Ju622).
Under den här perioden hade den östeuropeiska prostitutionen som kommit till Sverige börjat framhållas som ytterligare en aspekt av problemet med
prostitution (motion 1992/93:Ju622; motion 1991/92:So231). I kundkriminaliseringskraven lades den östeuropeiska prostitutionen till en rad av redan
nämnda skäl att kriminalisera, men i övrigt förändrades inte argumentationen.

Två olika kriminalpolitiska inramningar
I början av 1990-talet gick alltjämt den stora skiljelinjen i prostitutionsfrågan
mellan förespråkare för socialpolitiska åtgärder och förespråkare för kundkriminalisering. Kraven på en kundkriminalisering framfördes i motioner
och debatter. Under perioden framfördes också fler förslag än tidigare om en
dubbelkriminalisering av prostitution. Till skillnad från tidigare perioder så
utmanades nu den socialpolitiska inramningen på allvar. Riksdagens tillkännagivande om att tillsätta en utredning som belyste kriminalisering som en
möjlig åtgärd bör betraktas som ett avgörande vägskäl. Tillkännagivandet
ifrågasatte den institutionaliserade socialpolitiska inramningen och uttryckte
ett indirekt stöd för kriminalpolitiska åtgärder. Kriminaliseringsramen legitimerades därigenom indirekt och fick ytterligare stöd genom att en utredning tillsattes bara några månader senare. Eftersom tillkännagivandet hand103

lade om att tillsätta en utredning så preciserades varken problembeskrivning,
orsaksberättelse eller typ av kriminalisering. Icke desto mindre var tillkännagivandet och utredningens tillsättande betydelsefulla eftersom möjligheterna till en förändrad prostitutionspolicy utifrån en kriminalpolitisk inramning därmed ökade rejält. Olika kriminalpolitiska inramningar rymdes inom
den övergripande ramen, de hade likheter men även centrala skillnader.
Kriminaliseringsförespråkare har det gemensamt att de ser prostitution
som ett problem de vill utplåna, att de lägger ansvaret på individnivå och att
de förespråkar en kriminalisering, en annan typ av åtgärd än det socialpolitiska synsättet. Som nämnts tidigare kan man tala om en övergripande kriminalpolitisk inramning inom vilken flera olika och mer preciserade inramningar ryms. Jag återkommer till detta. Så här långt kan diskussionen sammanfattas i följande figur:

KRIMINALISERINGSRAM
Prostitution som ett allvarligt problem = ett brott,
individer ansvariga, kriminalisering som lösning

KUNDKRIMINALISERING

DUBBELKRIMINALISERING

Figur 4. Olika kriminaliseringsramar

Den övergripande kriminaliseringsramen fungerade som en minsta gemensamma nämnare för kund- och dubbelkriminaliseringsförespråkare. Ledamöterna i justitieutskottet kunde exempelvis enas i ett tillkännagivande som
uttalade stöd för någon form av kriminalisering. Istället för att fokusera på
olikheterna mellan de olika kriminalpolitiska inramningarna enades aktörerna kring en övergripande kriminalpolitisk inramning, trots att flera aktörer
hade tydliga preferenser för en kundkriminalisering eller en dubbelkriminalisering.
Även på regeringsnivå enades man om formuleringen i direktivet till utredning trots att det inom regeringskoalitionen fanns olika ståndpunkter i
frågan. Så här långt kan jag konstatera att de koalitioner som bildades i justitieutskottet och på regeringsnivå inte skulle ha varit möjliga om kriminaliseringsramen hade preciserats till att gälla enbart kundkriminalisering eller
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dubbelkriminalisering. Idéers betydelse i koalitionsbildning kommer att undersökas vidare i kapitel 8.
Trots att aktörerna kunde enas i en generell kriminalpolitisk inramning
fanns det också centrala skillnader mellan de kriminalpolitiska förslagen,
skillnader som tydliggörs om inramningarna granskas mer ingående. En
betydelsefull olikhet tydliggörs i problembeskrivningen huruvida individerna
i prostitutionen sågs som jämbördiga parter eller ej, om relationen mellan
kvinnor i prostitutionen och män som köper sex sågs som hierarkisk eller
inte. Dessa skillnader kan belysas i termer av olika orsaksberättelser: vem
var ansvarig för prostitutionen och var handlingarna och dess konsekvenser
medvetna? Svaret på dessa frågor hänger samman med åtgärdsförslagen. Om
vi börjar med att granska orsaksberättelsen i kundkriminaliseringskraven så
framgår att det främsta skälet till att kundkriminaliseringsförespråkarna enbart ville kriminalisera kunden var att de såg prostitutionssituationen som
ojämlik och hierarkisk. Kunden/mannen pekades ut som ansvarig för sina
handlingar. I Ulla Petterssons (S) m.fl. inramning av prostitution ifrågasattes
prostitutionen utifrån en analys av könsrelationen mellan köparen och säljare
som hierarkisk:
Uppfattningen att kvinnor kan köpas uttrycker ett förakt för kvinnan som
människa. Hon är underlägsen och kan följaktligen behandlas som en vara
som man betalar för att utnyttja efter eget önskemål (motion 1991/92:Ju607).

Elisabeth Persson (V), Ingegerd Sahlström (S) och Karin Pilsäter (FP) utgick
också från en analys av relationen mellan parterna i prostitutionen som hierarkisk:
En lagstiftning som lägger ansvaret på kunden skulle dessutom innebära en
markering av att prostitutionens förekomst bygger på mäns maktutövning
över kvinnor, inte på kvinnors fria vilja (motion 1992/93:Ju622).

I dessa motioner fördes inte några diskussioner om huruvida män som köper
sex också är medvetna om konsekvenserna av sitt handlande. I inramningen
lades ansvaret på kunden som användes synonymt med mannen och utifrån
den orsaksberättelsen motiverades åtgärdsförslaget kundkriminalisering.
Även om prostitutionssituationen kan analyseras som ojämlik utan en genusanalys såg det i praktiken ut så att i princip alla kundkriminaliseringsförespråkare utgick från en genusanalys, direkt eller indirekt, där relationen mellan könen beskrevs som hierarkisk.
Inramningen i dubbelkriminaliseringsförslagen uttryckte en annan syn på
ansvarsfrågan. I dessa förslag gjordes båda parter ansvariga för prostitutionen och relationen mellan köpare och säljare, män och kvinnor, beskrevs inte
som hierarkisk. Charlotte Cederschiölds (M) motion är ett exempel på en
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dubbelkriminaliseringsförespråkare (motion 1991/92:Ju610). Cederschiölds
utgångspunkt var spridningen av hiv/aids.
Hiv/aids, liksom många andra könssjukdomar, emanerar ofta ur prostitutionen. Drabbas gör inte sällan helt oskyldiga människor, som inte på något sätt
levt promiskuöst. Ju mer denna farsot sprider sig, desto större blir risken för
att helt oskyldiga människor drabbas. Även den som lever ett skötsamt liv
riskerar att drabbas av denna dödliga sjukdom (motion 1991/92:Ju610).

Cederschiöld inramade prostitution som ett problem ur en moralistisk synvinkel – promiskuöst leverne – och ur en hälsoaspekt där spridningen av hiv
utgjorde ett problem. Hon lade skulden på individerna som köper och säljer
sex och lösningsförslaget var att kriminalisera båda parter. Cederschiöld (M)
uttryckte ett genusperspektiv då hon framhöll att det är ”männen som mot
betalning njuter av kvinnor och barn”. De oskyldiga som inte har med prostitution att göra ville Cederschiöld skydda men hon syftade då på kvinnor och
barn utanför själva prostitutionsverksamheten, exempelvis anhöriga till de
direkta parterna i prostitutionen, eftersom hon använde uttrycket ”oskyldiga
människor som inte på något sätt levt promiskuöst”. Till skillnad från exempelvis Ulla Petterssons (S) resonemang var Cederschiölds (M) utgångspunkt
inte kvinnorna i prostitutionen och deras situation, inte heller prostitution
som ett problem ur jämställdhetssynpunkt. Charlotte Cederschiöld tycks ha
velat bekämpa prostitutionen i första hand för att skydda det övriga samhället från prostitutionens negativa effekter.
Motionen från Kristdemokraternas kvinnoförbund anförde flera skäl till
att de ville bekämpa prostitutionen: ”Det handlar om människoförakt och
syn på framförallt kvinnan, ibland också barnet, som en handelsvara.” Vidare beskrevs problemet med prostitution utifrån spridningen av hiv och ”invasionen av prostituerade från Central- och Östeuropa”. Motionärerna ville
kriminalisera båda parter för att ”undvika att prostitution utnyttjas i utpressningssyfte”(motion 1991/92:So231), alltså utpressning av köparna. De prostituerade borde enligt motionen i första hand få vård och rehabilitering. I
inramningen finns en tydlig genusaspekt där kvinnorna beskrivs som en utsatt part, men i slutändan ville motionärerna ändå skydda männen i prostitutionen från utpressning. Att dubbelkriminaliseringskraven uttryckte en annan
syn på ansvarsfrågan än kundkriminaliseringskraven blir ännu tydligare under nästa period då Prostitutionsutredningen uttryckligen talar om köpare
och säljare som jämbördiga parter. Genusaspekten och skiljelinjerna mellan
olika kriminalpolitiska inramningar blir också en fråga för nästa period.

Utskottsstriden om jurisdiktion 1992
Under föregående beskrivna perioder har jurisdiktionen över prostitutionsfrågan överlappat social- och justitieutskotten beroende på hur frågan inra106

mades, men socialutskottet betraktades i flera bemärkelser som ansvarigt
utskott. Ett exempel som antyder detta är att justitieutskottet begärde in yttrande från socialutskottet då frågan behandlades. Vad gäller de inramningar
som utskotten själva uttalade så har utskotten under föregående perioder
samstämmigt inramat frågan som i huvudsak socialpolitisk.
Under den period som nu ska beskrivas aktualiserades jurisdiktionsfrågan.
När justitieutskottet tillkännagav att en utredning om kriminalisering skulle
tillsättas, samtidigt som socialutskottet hade avstyrkt ett yrkande om utredning utifrån en socialpolitisk inramning, hände två saker samtidigt: justitieutskottet utmanade socialutskottets jurisdiktion över frågan och dess socialpolitiska inramning. Det blev socialutskottet som fick backa och det tvingades dessutom till pinsamheten att dra tillbaka ett redan tryckt betänkande
från kammaren.
Följden av händelsen blev att ett skifte ägde rum, dels rörande i vilket utskott som hade jurisdiktion över prostitutionsfrågan och dels i hur prostitutionsfrågan inramades i officiella riksdagstexter. Händelsen blev symboliskt
viktig och fick betydelsefulla konsekvenser för den kommande politiska
processen. Från och med nu var det lättare att driva igenom kriminalisering,
både för att justitieutskottet som ansvarigt utskott var mer benäget att driva
frågan om kriminalisering och för att händelsen innebar att kriminalisering
blev en åtgärd som alla måste förhålla sig till. Händelsen belyser tydligt
kopplingen mellan hur en fråga formuleras och vem som har befogenhet att
fatta beslut över den.
Kent Carlsson (S) från justitieutskottet sammanfattade händelsen så här:
Det har ju förekommit ett antal olika omgångar i vad gäller om det är socialutskottet eller justitieutskottet som skall fastställa om det skall ske någon utredning eller ej – ett slags revirpinkande som förekommer här i riksdagen
(prot. 1992/93:45).

Jurisdiktionen över frågan har uppenbarligen uppfattats som omstridd även
tidigare. Några år tidigare uppstod exempelvis en kontrovers mellan utskotten när justitieutskottet valde att gå emot ett enat socialutskott i frågan om
pornografisk föreställning.

Den socialpolitiska inramningen utmanas av en kriminalpolitisk
inramning
Riksdagens tillkännagivande om en utredning som undersöker kriminalisering som möjlig åtgärd var ett uttryck för en kriminalpolitisk inramning i
officiella riksdagstexter. En följd av justitieutskottets tillkännagivande var att
regeringen året därpå tillsatte en sådan prostitutionsutredning. Detta var ett
uttryck för en generell kriminalpolitisk inramning i officiella regeringstexter.
Händelserna utmanade och ifrågasatte den institutionaliserade socialpolitiska
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inramningen både vad gällde problembeskrivning och lösningsförslag. Problembeskrivningen ifrågasattes eftersom utredningen syftade till att undersöka problem och orsaker i relation till prostitutionen. Lösningsförslagen ifrågasattes eftersom befintliga åtgärder beskrevs som otillräckliga och kriminalisering därför skulle undersökas som en möjlig ny åtgärd.
Det som hände under perioden kan betraktas som ett kritiskt vägskäl. Den
socialpolitiska inramningen utmanades nu på allvar och samtidigt fick den
kriminalpolitiska inramningen ökat erkännande. En kriminalpolitisk inramning hade nått tredje steget mot institutionalisering med det förbehållet att
inramningen var mycket oprecis och generell. Konsekvensen av detta var att
det blev svårare att avfärda kravet på kundkriminalisering som orealistiskt
och omöjligt. Kriminaliseringsramen hade nu blivit accepterad och utgjorde
ett alternativ till den socialpolitiska inramningen.

Sent 1990-tal: Prostitution blir föremål för
kundkriminalisering
I valet år 1994 återvann Socialdemokraterna makten. Statsminister Ingvar
Carlsson (S) blev den första i Sverige att tillsätta en regering där hälften av
statsråden var kvinnor. Jämställdhetsarbetet var prioriterat och alla delar av
regeringens politik skulle nu bidra till jämställdhet i arbetsliv och samhällsliv. Jämställdhetsintegrering var en uttalad strategi för jämställdhetspolitiken
vilket innebar att varje minister fick ansvar för jämställdhet inom sitt politikområde (DS 2001:64). Vice statsminister Mona Sahlin (S) blev även jämställdhetsminister, något som kan ses som ett tecken på att jämställdhet var
prioriterat. Ingvar Carlsson (S) efterträddes 1996 av Göran Persson (S) som
fortsatte jämställdhetsarbetet.
Den 14 mars 1995 presenterade 1993 års prostitutionsutredning sitt slutbetänkande Könshandeln (SOU1995:15). Utredningen förordade en kriminalisering av både köpare och säljare, dvs. en dubbelkriminalisering. Detta
kontroversiella förslag ledde till debatt i både riksdag och massmedier och
förslaget fick massiv kritik framförallt från kvinnorörelsen. Utredningen
konstaterade att prostitutionen efter en nedgång under 1980- och början av
1990-talet åter hade ökat. Könshandeln, som utredningen valde att kalla prostitutionen, hade enligt utredningen skadeverkningar både för de inblandade
kvinnorna och för deras anhöriga men också för köparna och för samhället i
stort.
Att män kan köpa tillträde till kvinnors kön för att tillfredställa sina egna behov strider mot uppfattningen om alla människors lika värde och strävanden
mot full jämställdhet mellan kvinnor och män.
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[..] Till de negativa verkningarna för samhället hör också kostnaderna för
de sjukdomar och skador som prostitutionen orsakar och den kriminalitet som
ingår i eller är en följd av könshandeln (SOU 1995:15 s. 13).

Utredningen menade att ”spridningen av hiv och aids är ett allvarligt problem som fått könshandeln att framstå i ett nytt perspektiv” (SOU 1995:15 s.
9). Den föreslog en dubbelkriminalisering av könshandeln med argumentet
att ”ett straffbud skulle fylla en normbildande funktion och göra klart att
prostitution inte är socialt acceptabelt.” (SOU 1995:15 s. 17). Utredare IngaBritt Törnell avfärdade kritik mot svårigheten att kriminalisera och anförde
att bevissvårigheter och gränsdragningsproblem inte hade avhållit samhället
från att lagstifta på andra områden. Törnell ansåg att både köpare och säljare
skulle kriminaliseras. Ett totalförbud skulle enligt Törnell få en avhållande
effekt på både könsköpare och prostituerade (SOU 1995:15 s. 17).
Utredningen föreslog även en del sociala åtgärder för att förebygga prostitutionen, exempelvis inrättandet av ett nationellt center som skulle bedriva
bl.a. forskning, opinionsbildning och koordinering mellan myndigheter
(SOU 1995:15 s. 17).
I direktivet till utredningen ingick att förutsättningslöst undersöka kriminalisering av prostitution som en möjlig åtgärd. Flera av de aktörer som var
involverade i processen hade en förväntan om att utredningen skulle föreslå
kundkriminalisering. Utredningens förslag till dubbelkriminalisering var
därför oväntat (intervju Bengt Westerberg, FP, Britta Bjelle, FP). Hittills
hade den politiska debatten inte handlat så mycket om skillnader mellan
olika typer av kriminalisering. Istället hade den rört socialpolitiska eller kriminalpolitiska åtgärder. I och med utredningens förslag blev det betydelsefullt att göra skillnad mellan en kundkriminaliseringsram och en dubbelkriminaliseringsram. Utredningens förslag kritiserades både inom utredningen,
av remissinstanser och i medierna.
Två av de sakkunniga bifogade särskilda yttranden till utredningens betänkande. Sakkunnige Ragnar Götestam inramade frågan socialpolitiskt och
delade inte utredningens bedömning att en kriminalisering är en verksam och
rationell metod för att minska prostitutionens skadeverkningar och omfattning. Samhället borde istället ”öka sina ansträngningar att åstadkomma bra
förebyggande och avhjälpande sociala insatser” menade Götestam, som
ställde sig positiv till att ett prostitutionscentrum skulle inrättas (SOU
1995:15 s. 239f). Experten Birgitta Ekström krävde i sitt särskilda yttrande
en kriminalisering av kunden.
Det är omöjligt för mig att ansluta mig till utredaren Inga-Britt Törnells slutsats att båda parter i könshandeln bör kriminaliseras.
[..] Antingen man vill inse det eller ej skulle en lag som kriminaliserar
båda parter i könshandeln drabba kvinnorna/säljarna, de som redan lever ett
mycket svårt liv, mera än männen/köparna. (SOU 1995:15 s. 241).
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Majoriteten av remissinstanserna gick i likhet med de båda avvikande meningarna mot utredningens förslag att kriminalisera båda parter (Dnr
S97/8122/IFO). Många remissinstanser förespråkade fortsatta satsningar på
sociala insatser, dvs. status quo, och ungefär en tredjedel av dem föreslog en
kriminalisering av enbart sexköparna. Bland dem som föreslog en kundkriminalisering fanns JämO, Landstingsförbundet, Folkaktion mot pornografi,
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige och Fredrika Bremerförbundet m.fl. Institutionen för socialt arbete i Göteborg, som tidigare varit
en tung remissinstans i sammanhanget, menade att utredningens ”jämställdhetsresonemang” skymde sikten för förståelsen av vad könshandeln egentligen handlar om, nämligen mäns sexualitet (Dnr S97/8122/IFO). Om en kriminalisering skulle övervägas borde den enbart omfatta köparens handlande
menade institutionen.
All kunskap om könshandelns verklighet visar att det är kvinnan som är mest
utsatt, det är hon som blir utnyttjad och skadad av verksamheten. Mannen å
sin sida köper sig fri från ansvar genom att betala (remissvar från Institutionen för socialt arbete i Göteborg, Dnr S97/8122/IFO).

Kvinnovåldskommissionen som tillsattes parallellt med Prostitutionsutredningen presenterade också sitt slutbetänkande Kvinnofrid år 1995 (SOU
1995:60). Kommissionen var radikal och bröt på flera sätt med det etablerade sättet att hantera frågan om våld mot kvinnor. Den utgick från kvinnoforskning och feministisk forskning i sin analys och analyserade våld mot
kvinnor utifrån ett köns- och maktperspektiv. Utredningen föreslog ett flertal
åtgärder som byggde på det perspektivet (Wendt Höjer, 2002) Kvinnovåldskommissionen uppmärksammade även det internationella arbete mot våld
mot kvinnor som pågick under 1990-talet. Förenta Nationerna antog 1993 en
deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor och 1994 utsåg FN:s
kommission för de mänskliga rättigheterna en särskild rapportör med ansvar
för frågan. I och med FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 gavs våld mot
kvinnor ytterligare uppmärksamhet, liksom genom arbetet i Europarådet och
Nordiska ministerrådet (prop. 1997/98:55). Kvinnovåldskommissionen lät
översatta några av de centrala dokumenten från FN och Europarådet om
åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor.
I riksdagen fördes en livlig debatt om prostitutionsfrågan under den här
perioden, särskilt efter att Prostitutionsutredningen hade presenterat sitt betänkande. En rad motioner som krävde kriminalisering av sexköparen lades
av förespråkare från Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Socialdemokraterna (1994/95:JuU24; 1996/97:JuU11). Hösten 1996
enades samtliga politiska partiers kvinnoförbund (utom Moderaternas) kring
en gemensam motion som föreslog en kriminalisering av sexköpare (motion
1996/97:Ju718). Kvinnoförbunden hade under en tid samarbetat för att få till
stånd en kundkriminalisering (intervju Inger Segelström, S, Ingbritt Irham110

mar, C). Genom att lägga en gemensam motion markerade de att alla kvinnoförbunden, med ett undantag, stod bakom en kundkriminalisering.
Många partier var fortfarande splittrade i frågan och i Socialdemokraterna
lyckades kvinnoförbundet år 1997 driva igenom en kriminalisering av sexköpare vid kongressen (intervju Inger Segelström (S), Svenska Dagbladet
1997-09-14,). Detta var viktigt eftersom Socialdemokraterna var riksdagens
största parti och dessutom regeringsparti. Det finns emellertid frågor där
Socialdemokraternas kongress tagit ställning och partiledningen ändå valt att
gå emot kongressbeslutet eller skjuta det på framtiden, kvoterad föräldraförsäkring exempelvis. Kongressbeslutet var således betydelsefullt men inte
slutgiltigt avgörande.
I medierna förekom också debatt. Flera politiker uttalade sitt stöd för en
kriminalisering av sexköparen. Exempelvis Mona Sahlin (S) gick som jämställdhetsminister ut i en debattartikel och kritiserade Prostitutionsutredningens förslag innan remisstiden hade gått ut (Expressen 1995-03-16). EUparlamentariker Marianne Eriksson (V) uttalade också sitt stöd för en kundkriminalisering, en fråga som hon försökte driva på EU-nivå (Aftonbladet
1998-05-30). Prostitutionsforskare Sven-Axel Månsson och hans kollega
från den tidiga Prostitutionsutredningen, Hanna Olsson, uttryckte sitt stöd för
en kundkriminalisering, bl.a. i en debattartikel där de också kritiserade den
nya Prostitutionsutredningens förslag till dubbelkriminalisering (Dagens
Nyheter 1995-03-14). Månsson och Olsson som i början av 1980-talet var
starkt kritiska till alla former av kriminalisering hade ändrat åsikt och förespråkade nu kundkriminalisering. I medierna fanns också några enstaka förespråkare för en legitimering av sexköp. Debattören Petra Östergren kan
nämnas, liksom Lillian Andersson som själv hade varit prostituerad (Aftonbladet 1998-05-11).

Köp av sexuella tjänster kriminaliseras
I februari 1998 överlämnade Göran Perssons (S) regering slutligen propositionen Kvinnofrid till riksdagen, i vilken både Prostitutionsutredningens och
Kvinnovåldskommissionens betänkanden behandlades. Propositionen innehöll åtgärdsförslag för att motverka våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet. Gällande prostitution föreslogs:
[att] det blir förbjudet att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Detta sker genom införandet av en särskild lag om förbud mot köp av
sexuella tjänster. Även försök skall vara straffbart. Påföljden för brottet skall
vara böter eller fängelse i högst sex månader (prop. 1997/98:55 s. 1).

Förbudet skulle träda i kraft den 1 januari 1999. Regeringen valde att kriminalisera köp av sexuella tjänster och gick därmed emot Prostitutionsutredningens förslag.
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Propositionens allmänna utgångspunkter var att det på många områden
fortfarande rådde obalans i maktförhållandet mellan könen trots att Sverige
av många ansågs vara världens mest jämställda land. Regeringen framhöll att
det mest extrema exemplet var det våld som män riktar mot kvinnor och att
ett närbesläktat ämne var de män som köper sexuella tjänster, oftast av kvinnor (prop. 1997/98:55 s. 22).
Både Kvinnovåldskommissionen och Prostitutionsutredningen tar således
upp frågor som till stor del berör förhållanden mellan kvinnor och män, förhållanden som har betydelse för jämställdhet, såväl i det enskilda fallet som i
samhället i stort. På detta sätt kan frågorna sägas vara besläktade med varandra. Mäns våld mot kvinnor är inte förenligt med strävanden mot ett jämställt samhälle och måste bekämpas på alla sätt. I ett sådant samhälle är det
också ovärdigt och oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning (prop. 1997/98:55 s. 22).

Propositionen framhöll vidare att Prostitutionsutredningen hade fastslagit att
den ”i särklass vanligaste formen av prostitution är den heterosexuella, med
män som köpare och kvinnor som säljare” (prop. 1997/98:55 s. 22) och att
om könshandeln ska förhindras måste uppmärksamhet i högre grad riktas
mot köparna.
Gällande utredningens förslag att kriminalisera båda parter i könshandeln
konstaterade regeringen att förslaget hade kritiserats hårt i så gott som samtliga remissinstanser. Regeringen gjorde i likhet med remissinsatserna bedömningen att:
[..] även om prostitutionen som sådan inte är en önskvärd samhällsföreteelse
så är det inte rimligt att också kriminalisera den som, åtminstone i flertalet
fall, är den svagare parten som utnyttjas av andra som vill tillfredställa sin
egen sexualdrift (prop. 1997/98:55).

Det var också, menade propositionen, viktigt att motivera kvinnorna att
komma bort från prostitutionen vilket skulle bli svårt om de riskerade påföljder. Regeringen framhöll att:
[a]rgumenten för en kriminalisering väger så tungt att det är rimligt att nu införa ett förbud mot köp av tillfälliga sexuella förbindelser. Därigenom markeras samhällets inställning i denna fråga. Genom ett förbud kan också prostitutionen och dess skadeverkningar bekämpas på ett effektivare sätt än vad det
hittillsvarande arbetet mot prostitutionen har åstadkommit (prop. 1997/98:55
s. 104).

Regeringen påpekade att förbudet skulle verka avskräckande för sexköpare
och dessutom skulle det bli lättare för polisen att ingripa eftersom försök till
sexköp också förbjöds.
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Vad gäller sociala insatser menade regeringen att de ”framförallt fått effekt för stunden medan det är svårt att se att de sociala insatserna har bekämpat prostitutionen mer långsiktigt” (prop. 1997/98:55 s. 105). Vidare
underströks att kriminaliseringen skulle ses som ett komplement till fortsatta
sociala insatser mot prostitution. Flera aktörer i riksdagsdebatten framhöll
vikten av fortsatta sociala insatser vid sidan av en kundkriminalisering (prot.
1997/98:114).
Propositionen röstades igenom men partierna var splittrade i prostitutionsfrågan. 181 röstade för ett förbud mot köp av sexuella tjänster, 92 röstade för
en reservation från moderaterna som var emot kriminalisering av sexköp.
Rolf Åbjörnsson (KD) hade reserverat sig till förmån för en dubbelkriminalisering.
I reservationen inramades prostitution utifrån moralistiska och etiska resonemang.
Sexualiteten är en av kärlekens starkaste uttrycksmedel. Det är därför en
kränkning av sexualiteten och människovärdet att göra den till en handelsvara. Principen i ett humant och civiliserat samhälle bör sålunda vara ett avståndstagande från prostitution. Denna etiska värdering bör komma till uttryck i lagstiftningen (1997/98:JuU13 s. 72).

Vidare anfördes i reservationen angående ansvarsbördan:
Alla människor har ett ansvar för sina handlingar, således även den som säljer
sexuella tjänster. Därför bör både köpare och säljare av sexuella tjänster kunna dömas enligt den föreslagna lagen (JuU 1997/98:JuU13).

Reservationen fick emellertid stöd enbart av Kristdemokraterna. Detta ledde
till att Kristdemokraterna lade ned sina röster i huvudvoteringen. 13 personer
avstod från att delta i omröstningen och 63 ledamöter var frånvarande. Partivis fördelade sig rösterna så att majoriteten av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet röstade för en kundkriminalisering.
Moderaterna stödde sin reservation tillsammans med merparten av Folkpartiet liksom enstaka ledamöter från de andra partierna (prot. 1997/98:115).
Utifrån dessa siffror kan konstateras att förslaget var omdiskuterat in i det
sista. Flera partier var splittrade i röstningen. Intressant är också att inte en
enda kristdemokrat stödde sexköpsförbudet trots att kvinnoförbundet skrivit
en motion i frågan tillsammans med övriga kvinnoförbund bara något år
tidigare. Även från Folkpartiet var uppslutningen mycket dåligt trots Bengt
Westerbergs (FP) engagemang i frågan och trots att det fanns ett stöd i kvinnoförbundet för en kundkriminalisering.
Prostitutionsutredningen tillsattes av en borgerlig regering men det blev
en socialdemokratisk regering som följde upp frågan och lade propositionen.
Som tidigare nämnts är det emellertid en fråga som inte har följt partifärg
utan tvärtom varit parti- och blocköverskridande.
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Fler kriminalpolitiska inramningar
Tidigare gick den stora skiljelinjen i policyprocessen mellan en socialpolitisk
linje och en generell kriminalpolitisk linje. Under den här perioden började
meningsskiljaktigheter mellan olika kriminaliseringsförespråkare att uppmärksammas. De olika kriminalpolitiska inramningarna förstod problem och
orsak på olika sätt och utifrån dessa resonemang motiverades dubbelkriminalisering eller kundkriminalisering. Hur relationen mellan könen i prostitutionen uppfattades blev en central särskiljande aspekt i debatten.
Den övergripande kriminaliseringsramen rymmer en mängd mer preciserade ramar. De mest förekommande i den politiska debatten illustreras i figuren nedan.

KRIMINALISERINGSRAM
Prostitution som ett allvarligt problem = ett brott,
individer ansvariga, kriminalisering som lösning
KUNDKRIMINALISERING
Prostitutionssituationen
som ojämlik
Jämställdhetsram
med hierarkisk
genusanalys

DUBBELKRIMINALISERING
Prostitutionssituationen
som jämbördig.
Moralistisk ram

Hälsoriskram

Jämställdhetsram
med likabehandlingsprincip

Figur 5. Olika kriminaliseringsramar preciserade
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Åtminstone fyra eller kanske ännu fler olika kriminalpolitiska inramningar
rymdes inom den övergripande kriminalpolitiska ramen.16 Även bland dem
som förespråkade samma åtgärd uttrycktes olika förståelser av problemet.
Förespråkare av en dubbelkriminalisering i debatten kan exempelvis delas in
i tre grupper som ramade in frågan på olika sätt: en hälsoriskinramning, en
moralistisk inramning och en jämställdhetsinramning. Gemensamt för dem
är en orsaksberättelse där ansvarsbördan fördelas lika mellan köpare och
säljare, i övrigt skiljer de sig markant i problembeskrivning. Av de olika
inramningarna i dubbelkriminaliseringskraven var det den explicit genusifierade som fick mest utrymme i debatten. Ett skäl till detta var troligtvis att
genus blev en självklar komponent i prostitutionsfrågan under 1980-talet.

Två genusanalyser krockar
Det fanns flera centrala skillnader mellan kundkriminalisering och dubbelkriminalisering. Debatten handlade emellertid till stor del om på vilket sätt
relationen mellan könen borde förstås. Två olika orsaksberättelser och genusanalyser krockade. Prostitutionsutredningens förslag till dubbelkriminalisering utgick explicit från en genusanalys i inramningen av prostitution.
Ett straffbud skulle fylla en normbildande funktion, påverka förhållandet
mellan kvinnor och män mot ökad jämställdhet och göra klart att könshandel
inte är socialt acceptabelt utan i stället en verksamhet som statsmakterna finner så förkastlig och skadlig för de inblandade att den skall stämplas som
brottslig (SOU 1995:15 s. 220).

Den kriminalpolitiska inramningen i utredningen inramade prostitutionen
utifrån en genusanalys där kön uppmärksammas och verksamheten analyseras i termer av män och kvinnor. Relationen mellan könen beskrevs emellertid inte som hierarkisk, både kvinnan och mannen i prostitutionen sågs som
ansvariga och offer (SOU 1995:15 s. 227).
För att könshandel överhuvudtaget skall anses föreligga krävs medverkan av
minst två parter, köpare och säljare. Det skulle förefalla egendomligt om man
ansåg att endast en av dessa parter gjorde sig skyldig till brott medan den
andres handlande vore straffritt. Som ovan anförts skulle kvinnan kunna betraktas som offer i prostitutionen.[..] Man kan emellertid ifrågasätta om inte
också män, som regelbundet köper sexuella tjänster, i någon mening är offer.
Att kvinnan i högre grad än mannen skadas av könshandeln är därför inte något avgörande skäl att bestraffa endast mannens handlande (SOU 1995:15 s.
227).

16

Det går att utmejsla ännu fler men eftersom syftet med den här analysen är att fånga skiljelinjerna i den politiska processen har jag fokuserat på de inramningar mellan vilka den politiska striden stod. De två huvudalternativen i debatten är satta i fet stil.
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Orsaksberättelsen uppmärksammade kön och lade lika skuld och ansvar på
båda parter i prostitutionen. Utredningens lösningsförslag kan beskrivas som
ett exempel på den traditionella svenska genuslogiken där relationen mellan
könen förstås i termer av samförstånd och komplementära könsintressen (jfr
Lindvert, 2002). Synen att även mannen/köparen är ett offer i prostitutionen
har framförts även under tidigare perioder, särskilt i socialpolitiska inramningar.
Bland remissinstanser, motionärer och andra som förespråkade en kundkriminalisering genusifieras inramningen på ett annat sätt än i dubbelkriminaliseringsramen. Relationen mellan könen beskrevs som hierarkisk och
männen pekades ut som ansvariga. I sitt särskilda yttrande till Prostitutionsutredningen framhöll experten Birgitta Ekström följande i sin kritik av utredningens förslag:
Det är omöjligt för mig att ansluta mig till utredaren Inga-Britt Törnells slutsats att båda parter i könshandeln bör kriminaliseras. Det är i stället dags att
samhället markerar sitt avståndstagande gentemot de män som använder psykiskt och socialt utsatta kvinnor (och ibland män) som handelsvaror. Könshandeln är ingen affärsuppgörelse mellan jämbördiga parter. [..] Det är männen/köparna som är grunden för könshandelns existens och som skall kriminaliseras (SOU 1995:15 s. 241).

Orsaksberättelsen och synen på mannen skiljer sig tydligt från inramningen i
Prostitutionsutredningen. I den här inramningen finns inga förmildrande
omständigheter utan snarare en syn på mannen som väl medveten om sitt
handlande.
Den hierarkiska genusanalysen i kundkriminaliseringskraven fick indirekt
stöd från Kvinnovåldskommissionens betänkande som behandlades samtidigt med Prostitutionsutredningen. Till skillnad från Prostitutionsutredningen
bröt kommissionen mot etablerade synsätt och utgick från ett feministiskt
perspektiv där kön är den primära kategorin och våld mot kvinnor tolkades i
termer av könens motstridiga intressen (Wendt Höjer, 2002). Denna slutsats
framhålls även av Maud Eduards som menar att ”Medan Kvinnofrid har ett
tydligt maktperspektiv på mäns våld mot kvinnor höll Prostitutionsutredningen, som vi sett, fast vid likabehandlingsprincipen” (Eduards, 2007:148).
Båda dessa kriminalpolitiska inramningar uttryckte en genusanalys. Skillnaden mellan dem handlade om hur maktrelationen mellan könen borde förstås. Den skillnaden var central i debatten och den var också ett skäl som
regeringen angav till beslutet att enbart kriminalisera kunden.

Kundkriminalisering institutionaliseras
Sexköpslagen innebar att en ny inramning av prostitutionsfrågan institutionaliserades i lagstiftning.
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Efter att ha analyserat de sista åren innan sexköpslagen genomfördes, kan
jag konstatera att ytterligare erkännande av en generell kriminalpolitisk inramning skedde i och med att Prostitutionsutredningen efter genomfört uppdrag faktiskt föreslog kriminalisering. Regeringen och andra aktörer blev
därmed i ännu större utsträckning tvungna att förhålla sig till kriminalisering
av något slag som en möjlig åtgärd och till den kriminalpolitiska förståelsen
av prostitution.
Processen kan analyseras i termer av att en generell kriminalpolitisk inramning successivt fick ökat stöd och slutligen kom diskussionen att stå
mellan två olika kriminalpolitiska inramningar som genusifierade frågan på
olika sätt. De två kriminalpolitiska inramningarna var inte nya men hade
tidigare inte så tydligt uppmärksammats som åtskilda. Framförallt för att
dubbelkriminaliseringsförespråkarna tidigare varit så få och inte utgjort någon egentlig konkurrent till kundkriminaliseringsförespråkarna. Hierarkibegreppet i två skilda genusanalyser blev nu centralt för att tydliggöra skillnaderna mellan dessa två synsätt. I och med sexköpslagen institutionaliserades
en problembeskrivning av prostitution som utgick från att en ojämlik maktrelation mellan könen i samhället tog sig uttryck i prostitution. Prostitutionen
beskrevs som ett problem framförallt därför att fenomenet inte var förenligt
med strävanden efter jämställdhet mellan könen. Relationen mellan säljare
och köpare beskrevs som hierarkisk och relationen analyserades i termer av
kvinnor som säljare och män som köpare. Vidare lades ansvaret och skulden
på mannen, vilket markerades genom konstruktionen av lösningen där bara
köparen kriminaliserades.
Den socialpolitiska inramningen hade fortfarande viss bärighet som ett
komplement till den kriminalpolitiska men hade förlorat sin dominerande
ställning. Synen på köparen som ett offer för samhällets sociala strukturer
hade däremot helt förlorat sin institutionaliserade ställning.

Sammanfattning: Från socialpolitik till
kundkriminalisering
Utan att analysera idéer och dessas förändring kan vi inte förstå aktörers
handlande i policyskapande. Idéer betingar aktörernas handlade, de utgör en
kontext i vilken aktörer handlar. Men omvänt gäller även att aktörer är centrala för att förstå hur idéer förändras. Denna växelverkan är en central utgångspunkt för avhandlingen. I det här kapitlet har fokus framförallt legat på
idéer om prostitution och hur de har förändrats över tid.
Syftet med kapitlet har varit att analysera olika idéer om prostitution som
har varit av betydelse i och för aktörernas handlande. Detta innebär att fokus
har legat på den politiska processen och de idéer som varit centrala i den. En
dynamisk frameanalys har använts för att fånga idéers växelverkan med den
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institutionella kontexten och interaktionen mellan aktörer och idéer. Ramverket har visat sig användbart för att fånga
a) centrala skillnader och likheter mellan olika inramningar som fått
betydelse för aktörerna
b) hur idéer institutionaliserats i varierande grad och därmed betingat
aktörernas handlade
c) jurisdiktionsfrågans relation till idéer och aktörers handlingsutrymme, samt för att
d) analysera policyskapande som stigberoende och identifiera kritiska
vägskäl.
En svårighet med inramningsanalys av policy är att politiska förslag ofta är
motstridiga och mångtydiga. Aktörerna renodlar sällan sina ståndpunkter
utan lägger istället in så många olika aspekter som möjligt i jakt på stöd från
flera olika grupper. I prostitutionsfrågan ser vi exempel på hur åtgärdsförslagen ofta nämner många olika skäl till varför prostitution är ett problem. Utredningarna är särskilt svåranalyserade. Detta innebär att det kan vara svårt
att hitta den huvudsakliga inramningen av prostitution i förslagen. Problemet
kan delvis avhjälpas med en läsning av helheten men en del av svårigheten
grundar sig i att inramningar inte är fasta enheter utan föränderliga och
mångfacetterade. Här kan jag som forskare inte göra annat än att uppmärksamma motsägelser och tvetydigheter i materialet och sträva efter transparens i analysen. Ibland kan svårtolkade inramningar var uttryck för strategiskt handlande, något som kommer att diskuteras vidare i aktörsstudien.
Nedan kommer resultaten av processtudien att diskuteras mer ingående.

Att analysera inramningar – skiljelinjer och beröringspunkter i
policydebatten
De åtgärdsförslag som har framförts i den politiska processen är socialpolitiska åtgärder och kriminalisering framförallt av kunden men även av de
prostituerade. På 1970-talet fanns även ett enstaka förslag om att inrätta statliga bordeller. När åtgärdsförslagens inramningar analyseras framträder de
centrala skillnaderna mellan å ena sidan en generell kriminaliseringsram där
prostitution beskrivs som ett så allvarligt problem att det bör betraktas som
ett brott och att individerna som är inblandade bör göras ansvariga och straffas; å andra sidan en socialpolitisk ram som beskriver prostitution som ett
socialt samhällsproblem som bör åtgärdas med sociala åtgärder. I analysen
framträder också skillnader mellan olika kriminaliseringsramar som beskriver problemet på olika sätt och även skiljer sig i orsaksberättelsen. Kundkriminaliseringsramen beskriver problemet framförallt utifrån en genusanalys där relationen mellan könen beskrivs som hierarkisk och orsaken som
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kundens/mäns efterfrågan. Dubbelkriminaliseringsramen beskriver problemet i termer av: a) omoraliskt leverne, b) hälsorisk och c) ett ojämställt samhälle, och orsaken som relaterad till både köparens och säljarens handlande.
Framförallt orsaksberättelserna är tydligt kopplade till åtgärdsförslagen i de
båda kriminalpolitiska inramningarna: ska en eller båda parter kriminaliseras? Ända in på 1990-talet gick den centrala skiljelinjen i policyprocessen
mellan den generella kriminaliseringsramen, som i praktiken drevs i form av
kundkriminaliseringskrav, och den socialpolitiska ramen. Först på 1990-talet
när den socialpolitiska ramen på allvar utmanades blev det relevant att skilja
mellan olika kriminaliseringsramar.
Analysen har visat att det fanns gemensamma nämnare men också centrala skillnader mellan olika kriminaliseringskrav i hur man såg på problem,
orsak och lösning. Det gäller såväl skillnader mellan kundkriminalisering
och dubbelkriminalisering som skillnader mellan exempelvis olika dubbelkriminaliseringsförespråkare. Härigenom kan vi dra lärdomen att aktörer
som förespråkar samma eller snarlika åtgärdsförslag kan ha mycket olika
synsätt på frågan och olika skäl att föreslå en viss åtgärd.
Det kan även finnas gemensamma nämnare mellan förespråkare av olika
åtgärdsförslag som framträder när hela inramningen analyseras och som kan
möjliggöra allianser och samarbete för att driva igenom en fråga. Det kan
också finnas skillnader som omöjliggör samarbete. I det här fallet ser vi hur
olika kriminaliseringsförespråkare kunde enas kring en inklusiv, opreciserad
kriminaliseringsram, både i justitieutskottet och i regeringen. Dessa allianser
möjliggjordes av att inramningen av prostitution var så bred att flera olika
synsätt rymdes. I det läget var det möjligt att samarbeta, men senare när positionerna hade flyttats fram och den generella kriminalpolitiska ramen hade
accepterats som ett erkänt alternativ uppmärksammades skillnader mellan
olika kriminaliseringsramar.
De olika ramarna sammanfattas i figur 6 för att tydliggöra hur meningsstriden i prostitutionsfrågan har sett ut i Sverige. Den ram som är färgad är
den som slutligen institutionaliserades i och med sexköpslagens införande.
Den inramningen fanns med redan under första perioden som undersöktes
men då som en utmanare till den socialpolitiska ramen.
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ABOLITIONISTISK RAM prostitution som ett problem

Kriminalpolitisk ram
Kundkriminaliseringsram
Jämställdhetsram med
hierarkisk genusanalys

Socialpolitisk
ram
Dubbelkriminaliseringsram
Moralistisk ram

Hälsoriskram

Jämställdhetsram
med likabehandlingsprincip

Figur 6. Olika inramningar i den svenska prostitutionsdebatten

Under den första perioden uttrycktes även olika ramar som skulle kunna
rymmas inom en övergripande normaliseringsram. Därefter har debatten
emellertid förts inom den abolitionistiska ramen.

Att analysera inramningars institutionalisering och idéer i
policyskapande
Genom att analysera inramningar utifrån ett institutionellt perspektiv tydliggörs att alla idéer i en debatt inte har samma tyngd. Vissa ramar företräddes
av enstaka personer, andra får stöd i officiella texter eller lagstiftning. Det
finns en relation mellan idéer som kan beskrivas i termer av hur institutionaliserade inramningar är. I den här processen var den socialpolitiska inramningen av prostitution institutionaliserad då undersökningen tar sin början.
Inramningen kom att ifrågasättas och utmanas av en kriminalpolitisk inramning, mer precist av en kundkriminalpolitisk inramning som successivt institutionaliserades.
Kriminaliseringsramen uttalades i början av perioden inte alls på den politiska arenan. Utanför riksdagen framfördes krav på en kriminalisering under
1970-talet men först i början av 1980-talet ställde enstaka personer kravet på
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kundkriminalisering i riksdagen och ramade in frågan utifrån ett kriminalpolitiskt synsätt.
I slutet av 1980-talet var det en koalition av aktörer som inramade prostitution utifrån ett kriminalpolitiskt synsätt i motioner och i riksdagsdebatten.
Därmed fick inramningen ökad legitimitet och tog ett andra steg mot institutionalisering. Under den här perioden märktes även en förskjutning i utskottens betänkanden när den socialpolitiska ramen lånade in orsaksberättelsen
från kundkriminaliseringsramen där (den manliga) köparen pekades ut som
ansvarig för prostitutionen.
När justitieutskottet i början av 1990-talet tillkännagav att en prostitutionsutredning skulle tillsättas som undersökte kriminalisering som möjlig
åtgärd och regeringen därefter tillsatte en sådan utredning fick den generella
kriminaliseringsramen ytterligare erkännande. Den institutionaliserade socialpolitiska ramen utmanades och kriminaliseringsramen tog ett steg till mot
institutionalisering.
När lagen om en kriminalisering av köp av sexuella tjänster infördes år
1998 institutionaliserades kundkriminaliseringsramen i lagstiftning. Då hade
kriminaliseringsramen återigen preciserats till en kundkriminaliseringsram
där problemet beskrevs utifrån en genusanalys, där ojämställdhet mellan
könen lyfts fram och köparen (mannen) pekas ut som orsak och ansvarig.
Genom att analysera policy i termer av dess inramning och dess institutionalisering får vi en ökad förståelse av hur policyskapande går till. Att
uppnå steg ett och steg två i institutionaliseringsprocessen är inte avgörande.
Det kan många parallella inramningar göra samtidigt. Det är först när en
inramning får erkännande i officiella riksdags- och regeringsdokument som
inramningen på allvar utgör ett alternativ till en befintlig inramning som är
institutionaliserad i lagstiftning. Då påverkas aktörernas möjligheter att agera
på ett avgörande sätt eftersom de måste förhålla sig till den idé som har institutionaliserats. Det blev säkerligen lättare att få stöd för kundkriminalisering
när positionerna hade flyttats fram så mycket att denna inramning inte längre
sågs som apart. Ett synsätt som tidigare varit utmanare och outsider blev
därmed accepterat.

Att analysera stigberoende och brytpunkter – hur spelar historien
roll?
Sexköpslagen har en ovanlig konstruktion. Den inramning som institutionaliserades i och med dess införande har vissa utmärkande drag. Först etableras
inramningen att prostitution i sig är ett problem som bör bekämpas. Problemet anses så småningom vara så allvarligt att det bör betraktas som kriminellt att gå till prostituerade. För det andra analyseras prostitutionssituationen i termer av kvinnor och män och relationen mellan könens ses som hierarkisk. Orsaken till prostitution formuleras utifrån en genusanalys och man121

nen/köparen pekas ut som skyldig och ansvarig för prostitutionen. Lösningen
som föreslås adresserar orsaken och endast köparen kriminaliseras.
Utifrån ett antagande om att idéer är stigberoende kan vissa aspekter och
skeenden i processen pekas ut som centrala för att förklara hur lagen möjliggjordes.
För det första var en förutsättning för en ny prostitutionspolicy att prostitution kom upp till diskussion på den politiska agendan. Detta skedde genom
att den socialpolitiska inramningen av prostitution som var institutionaliserad började ifrågasättas under 1970-talet. Samhällsutvecklingen kritiserades
och krav ställdes på att en prostitutionsutredning skulle tillsättas. Befintliga
lösningar pekades ut som otillräckliga.
För det andra var det betydelsefullt att synen på prostitution som ett problem i sig institutionaliserades tidigt i processen. På 1970-talet ifrågasattes
huruvida prostitution i sig utgör ett problem, både indirekt genom Sexualbrottsutredningens betänkande och direkt i Sten Sjöholms (FP) motion om
statliga bordeller. Vid den tidpunkten stod två i grunden olika idéer om problemet mot varandra och utvecklingen hade kunnat ta en annan väg, men
normaliseringslinjen avfärdades och därefter har ingen aktör på den politiska
arenan ifrågasatt den abolitionistiska hållningen. Diskussionen har rört sig
inom denna och handlat framförallt om olika förståelser av orsak, skuld och
ansvar och om vilka lösningar som är mest effektiva. Det blev därigenom
möjligt att argumentera för att kriminalisering är en mer effektiv lösning för
att bekämpa prostitution.
Problemramen smalnade av debatten och begränsade den. Det blev svårt
att inrama prostitution enligt normaliseringsramen. I andra länder har motståndare till en kriminalisering ofta inramat frågan i enlighet med denna ram
och kritiserat kriminalisering som uttryck för en felaktig syn på problemet,
vilket istället bör förstås i relation till det stigma som samhället lägger på
prostitutionen och prostituerade. I det svenska fallet var den argumentationslinjen svårframkomlig när kriminalisering diskuterades som ett legitimt förslag i slutet av perioden, eftersom synen på prostitution som ett problem i sig
var så allmänt rotad.
En tredje aspekt av betydelse var att från 1980-talet kom prostitution att
diskuteras i ett genusperspektiv. Genusperspektivet fanns med i vissa förslag
redan initialt men från och med mitten av 1980-talet hade prostitutionsfrågan
institutionaliserats som en fråga där genus/kön är av betydelse. I alla debatter
om prostitution och i alla betänkanden diskuterades frågan från den utgångspunkten. Genusanalyserna är olika utvecklade och uttrycker olika syn på
relationen mellan könen. Under 1980-talet märktes en förskjutning mot att
män började pekas ut som drivkraften i prostitution och att kundkriminalisering fick ökat stöd. I debatten likställdes köpare med män och säljare med
kvinnor.
En fjärde förutsättning för sexköpslagen utgör det kritiska vägskäl i början av 1990-talet då en generell kriminaliseringsram fick ökad legitimitet i
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officiella riksdags- och regeringsdokument. I detta kritiska vägskäl stod både
jurisdiktionen över prostitution och idéer om prostitution på spel. Den socialpolitiska inramningen ifrågasattes på avgörande punkter samtidigt som
socialutskottets jurisdiktion över frågan utmanades. Vid denna tidpunkt
fanns två tydliga alternativ och det avgörande beslut som togs innebar att en
kriminalpolitisk ram fick ökad legitimitet och att justitieutskottet ansågs ha
jurisdiktion över frågan. Detta var av avgörande betydelse för den fortsatta
processen. Samtliga aktörer blev tvungna att förhålla sig till kriminaliseringsramen som ett legitimt alternativ till den socialpolitiska inramningen.
I det slutgiltiga skedet var alla dessa aspekter av betydelse för att kundkriminalisering skulle diskuteras som en möjlig åtgärd. En aspekt återstår
dock att behandla för att processen ska bli fullt begriplig: Varför infördes
inte dubbelkriminalisering istället? I en bemärkelse går dubbelkriminalisering mer i linje med hur den svenska genuslogiken har beskrivits (jfr Lindvert, 2002; Hobson, 2003). Frågor där kön diskuteras som en central dimension har i Sverige ofta utformats enligt en likabehandlingsprincip där könens
intressen ses som komplementära. Argumenten för dubbelkriminalisering
överensstämmer bättre med detta synsätt där lika skuld och ansvar läggs på
både säljare/kvinna och köpare/man. Samma genusanalys och likabehandlingsprincip genomsyrar den socialpolitiska inramningen på 1970- och 1980talet då både män och kvinnor ses som offer i prostitutionen och skulden
läggs på samhället. Sverige valde alltså kundkriminalisering och detta motiverades utifrån en hierarkisk genusanalys där relationen mellan könen i prostitution beskrevs som ojämlik och ansvaret för prostitutionen lades på sexköparen, mannen. Skälet till att den genusanalysen fick sådant genomslag att
den påverkade utformningen av lagstiftningen får vi söka genom att analysera hur aktörerna har arbetat med frågan.
Att analysera hur idéer om prostitution har förändrats över tid samt idéernas växelverkan med den institutionella kontexten gör sexköpslagens införande begripligt. Analysen har pekat ut viktiga förutsättningar i kontexten,
och kontexten är också central för att förstå aktörerna. Aktörer handlar inte i
ett vakuum utan förhåller sig ständigt till kontexten både vad gäller intressen, uppfattat handlingsutrymme och agerande. Samtidigt är aktörerna medskapare av kontexten genom sitt agerande. Utan en analys av aktörerna och
deras arbete i frågan saknas viktiga pusselbitar för att förstå hur politik skapas. Jag återkommer till dessa pusselbitar i de båda följande kapitlen.
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Kapitel 7. Utskottsstriden 1992 som ett kritiskt
vägskäl

När policyskapande analyseras utifrån ett processperspektiv sticker vissa
händelser i processen ut som mer centrala än andra. Hösten 1992 ställdes
prostitutionsfrågan på sin spets när två inramningar av prostitutionsfrågan
ställdes mot varandra i två olika utskott. Utgången blev att justitieutskottet
uppdrog åt regeringen att tillsätta en prostitutionsutredning som utreder kriminalisering som möjlig åtgärd. Händelsen ledde till att socialutskottet
tvingades återkalla ett justerat och tryckt betänkande i kammardebatten. En
politisk skandal som hade kunnat undvikas om kontakter hade tagits som
brukligt mellan utskotten. Händelsen kan betraktas som ett kritiskt vägskäl i
processen och i det här kapitlet kommer den att analyseras mer ingående.
Analysen syftar till att fånga interaktionen mellan idéer och aktörer på mikronivå i ett betydelsefullt skeende. Särskilt analyseras hur aktörer har upplevt
idéer som hindrande eller möjliggörande och jag försöker därigenom förklara händelseförloppet. Mer konkret har jag funnit två exempel på hur idéer
inverkar på aktörernas handlande: som jurisdiktionsbestämmande och som
kontextspecifika.
Först kommer händelseförloppet att rekapituleras och sedan försöker jag
förklara aktörernas handlande utifrån en analys av hur idéer fungerar hindrande och möjliggörande i några specifika situationer som varit betydelsefulla för händelseförloppet. De intervjuer som avsnittet bygger på har tidigare
diskuterats i kapitel 4.

Händelseförloppet
I valet 1991 hade en borgerlig koalitionsregering bestående av Moderaterna,
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillträtt med Carl Bildt som
statsminister. Regeringen hade inte egen majoritet och Ny demokrati var
vågmästarparti under mandatperioden. Den borgerliga fyrpartiregeringen
tvingades söka stöd från Ny demokrati, såväl i riksdagen i stort som i utskotten.
Hösten 1992 behandlade justitieutskottet ett antal motionsyrkanden från
allmänna motionstiden om våld mot kvinnor. Utskottsbetänkandet hette
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Övergrepp mot kvinnor (JuU7) och fem yrkanden krävde kriminalisering av
prostitution. En av dessa motioner hade delats mellan socialutskottet och
justitieutskottet eftersom motionen innehöll flera yrkanden som ansågs tillhöra olika beredningsområden. Justitieutskottet behandlade ett yrkande om
kriminalisering av prostitution och socialutskottet ett yrkande om att tillsätta
en prostitutionsutredning.
Socialutskottet besvarade yrkandet i ett motionsbetänkande, Socialtjänst
(SoU2). I betänkandet behandlades närmare femtio olika motionsyrkanden
med vitt skilda teman som missbrukarvård och diskriminering av homosexuella. Yrkandet att tillsätta en prostitutionsutredning avstyrktes bl.a. med hänvisning till den kartläggning av prostitution som hade genomförts inom Justitiedepartementet året innan och det nyligen inrättade Folkhälsoinstitutet.
Betänkandet justerades den 8 oktober 1992.
Någon gång under oktober bestämde sig justitieutskottet för att bryta ut
motionerna om prostitution från det stora betänkandet och gå vidare med
behandlingen av dessa. Den 3 november justerades nämligen det ursprungliga betänkandet, Övergrepp mot kvinnor, utan de fem prostitutionsmotionerna.
Skälet till justitieutskottets agerande var att det rådde oenighet i prostitutionsfrågan bland de borgerliga ledamöterna i utskottet. Först efter flera
turer och kontakter på departementsnivå kunde ledamöterna enas om ett
tillkännagivande där det står att ”frågan om en kriminalisering av prostitution bör få en ordentlig genomlysning” (1992/93:JuU15). För den generella
kriminalpolitiska ramen var detta ett betydelsefullt ställningstagande från
riksdagen.
Utarbetandet av tillkännagivandet skedde utan att socialutskottet kontaktades och den 11 november när socialutskottets betänkande skulle debatteras
i kammaren uppdagades det att utskotten hade kommit till olika beslut i prostitutionsfrågan. Detta hade upptäckts så sent i processen att socialutskottet
redan hade justerat och tryckt sitt betänkande. Socialutskottet tvingades där17
för återkalla betänkandet med motiveringen att ”det är naturligtvis inte bra
att riksdagen med bara någon veckas mellanrum fattar två beslut i samma
fråga, beslut som alltså går på tvärs med varandra” (prot. 1992/93:21). Återförvisning är ovanligt i riksdagen eftersom samråd mellan utskotten oftast
sker på ett tidigt stadium i beredningen (intervju Lars Hultstrand). Händelsen
innebar både en politisk prestigeförlust för socialutskottet och att utskottet
fick backa i sakfrågan.

17
Återförvisning från kammaren av ett betänkande finns reglerat i Riksdagsordningen 4 kap
10 §. Detta blir aktuellt då det finns ett utskottsbetänkande som är justerat i utskottet och
färdigt för kammarbehandling, men av någon anledning behöver ärendet beredas ytterligare i
utskottet eller i ett annat utskott. Återförvisning sker genom att en riksdagsledamot yrkar på
sådan och minst en tredjedel av de röstande ansluter sig till yrkandet.
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Den 10 december justerades Kriminalisering av prostitution (JuU15) där
justitieutskottet tillkännagav att regeringen skulle tillsätta en utredning som
belyste frågan om en kriminalisering av prostitution.18
Samma dag justerades socialutskottets reviderade betänkande Prostitution
(förnyad behandling) (1992/93:SoU13). Justitieutskottets och socialutskottets betänkanden debatterades i kammaren den 15 december och den 16 december togs beslut. Två eniga utskott ställde sig då bakom tillkännagivandet.
Frågor delas ofta mellan utskott så det är inte anmärkningsvärt i sig att
prostitutionsfrågan var uppe i utskotten parallellt. Anmärkningsvärt är däremot att utskotten kom till olika ställningstaganden och att de inte samrådde
med varandra. Den normala arbetsgången då frågor överlappar två utskott är
att utskotten samråder med varandra på beredningsstadiet och att ställningstagandena anpassas efter varandra. Detta sker för att två utskott, och i förlängningen riksdagen, inte ska komma fram till motstridiga ståndpunkter i en
och samma sakfråga. Tjänstemännen som handlägger ärendet samråder med
varandra och på samma sätt stämmer politikerna i de olika utskotten vanligen av med varandra i respektive riksdagsgrupp (intervju Lars Hultstrand,
Cecilia Nordenfelt). I det här ärendet har ställningstagandena inte anpassats
till varandra på beredningsstadiet utan socialutskottet tvingades i sista stund
att dra tillbaka sitt betänkande för att korrigera det i enlighet med justitieutskottet. Alltså har inget samråd skett vare sig på tjänstemannanivå eller politikernivå. Det som stod på spel handlade om mer än huruvida en utredning
var aktuell eller inte. Det handlade om två olika inramningar av prostitutionsfrågan och om vilket utskott som ytterst ägde frågan. Genom att närmare granska interaktionen mellan idéer och aktörer menar jag att vi kan förstå
händelseförloppet och det agerande som ter sig oväntat och märkligt. Hur
kom det sig att justitieutskottet gick på en ny linje i frågan? Varför kontaktades inte socialutskottet?

Idéer som hindrande och möjliggörande i riksdagen
Idéer om utskott och jurisdiktion
Socialutskottet (SoU) och justitieutskottet (JuU) delar en rad frågor som rör
sig i gränslandet mellan det sociala och det juridiska, såsom narkotikafrågan
och psykisk sjukdom men också prostitutionsfrågan. Vilket utskott som blir
ansvarigt för dessa frågor beror på vilken aspekt av frågan som betonas, hur
frågan formuleras. Jurisdiktionen över en fråga bygger på kontinuitet. Det
18

Tillkännagivanden är en möjlighet för riksdagen att initiera frågor de tycker att regeringen
förbisett. Enligt Riksdagsordningen 3 kap7 § har utskottet rätt att ta initiativ i frågor inom
deras beredningsområde.
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finns en praxis som är bestämmande för var frågor i normalfallet hamnar,
men jurisdiktionen beror också på hur frågan är formulerad. Alltså: prostitution ansågs länge tillhöra socialutskottets beredningsområde beroende på att
den socialpolitiska inramningen har varit institutionaliserad. Detta innebar
att frågor rörande prostitution i normalfallet hamnade hos socialutskottet
eftersom utskottet ansågs äga frågan. Undantagen var situationer när prostitution uttryckligen formulerades i termer av straffrätt eller kriminalpolitik,
då tilldelades frågan justitieutskottet.
Av intervjuerna framgår att ledamöterna i utskotten i början av 1990-talet
hade bestämda uppfattningar om vilka idéer eller perspektiv som präglade
respektive utskott mer generellt. Dessa idéer kopplade de samman med jurisdiktionen över prostitutionsfrågan.
[Prostitutionsfrågan] var en fråga som diskuterades väldigt livligt och genom
att det var två utskott som fick frågan, både justitie- och social-, så var det
olika idéer som bröts, olika synsätt (Birgit Henriksson, M).
Lagstiftning har justitieutskottet hand om och de mjukare frågorna har socialutskottet hand om.
[..] Det är inget fegt, det är det att man också är mån om att vi håller oss
till de respektive sakområdena (Chatrine Pålsson Ahlgren, KD).

Aktörernas uppfattningar om utskotten och jurisdiktionen över frågan kan
förklara varför justitieutskottets agerande kom så oväntat. Både socialutskottet och justitieutskottet hade tidigare behandlat prostitutionsfrågan. Den socialpolitiska inramningen där prostitution förstås som ett socialt problem var
dominerande i båda utskotten även om föregående kapitel visar att justitieutskottet delvis hade förändrat sin inramning av frågan runt 1990 i riktning
mot en kriminalpolitisk inramning. Att socialutskottet ansåg sig äga frågan
och avstyrkte yrkandet om att tillsätta en utredning utifrån en socialpolitisk
inramning i SoU2 uppfattades således inte som kontroversiellt. Det kan ses
som ett så kallat standardavslag i linje med hur frågan tidigare hade behandlats (intervju Lars Hultstrand). I justitieutskottet resonerade kansliet på
samma sätt som socialutskottet. Kansliet skrev fram ett förslag till avslag på
motionerna om kriminalisering i samma anda som socialutskottet (intervju
Cecilia Nordenfelt, Liisa Rulander (Svenningsson), KD, Britta Bjelle, FP).
Dåvarande kanslichefen i justitieutskottet, Cecilia Nordenfelt, berättar följande:
Utskottet hade tidigare haft frågan om en kriminalisering uppe flera gånger
och det finns ett antal äldre betänkanden där utskottets position konsekvent
har varit att prostitution är ett socialt problem som ska behandlas med sociala
metoder. Jag hade, vad jag kan påminna mig om nu, absolut ingen förväntan
om att motionerna nu skulle besvaras på något annat sätt. Jag tror t.o.m. att
kansliet skrev fram ett förslag som var baserat på den utgångspunkten. Det
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betyder, om jag minns rätt, att det akuta politiska förloppet inträffade sent i
beredningen och ganska snabbt (intervju Cecilia Nordenfelt).

Kanslichefens resonemang utgår från hur utskottsarbetet normalt sett bedrivs. En inramning som har fått fäste i ett utskott, i likhet med den socialpolitiska inramningen, tenderar att reproduceras eftersom utskottsarbetet till sin
karaktär bygger på kontinuitet. Det är därför som justitieutskottets agerande
kom att te sig så oväntat för justitieutskottets kansli och för socialutskottet.
Britta Bjelle (FP) hade som ordförande i justitieutskottet det yttersta ansvaret att informera socialutskottet på förhand om att justitieutskottet tänkte
göra ett tillkännagivande. Hon valde medvetet att inte göra det och skälet till
hennes agerande kan förstås utifrån hennes resonemang om socialutskottet
och de idéer som hon ansåg präglade utskottet:
[..] om man tittar på hur socialutskottet uttalade sig i svåra frågor som jag
tycker är normbildande så är det alltid så att det handlar om resurser till socialtjänsten eller bättre samarbete mellan polisen och socialtjänsten eller fältassistenter.
[..] Vad jag minns av socialutskottet så ville de aldrig ta ställning, det var
alltid att man skulle jobba med sociala frågor. Jag är jurist och jag anser att
ingenting förändras utan normbildning av lagstiftning. Jag tror inte att man
kan förskjuta en inställning med mindre än att man lagstiftar och därför brydde jag mig inte så mycket om vad de tyckte i socialutskottet eller vad de som
jobbade med sociala frågor gjorde i Folkpartiet (intervju Britta Bjelle, FP).

Britta Bjelle (FP) upplevde socialutskottet och den sociala idén om prostitution som intimt sammankopplade och eftersom hon förkastade den socialpolitiska inramningen ville hon heller inte ha med socialutskottet att göra.
Hennes agerande möjliggjorde ett skifte i prostitutionsfrågan och var avgörande för frågans framtida behandling. Om hon hade kontaktat socialutskottet är det möjligt att frågan fått en annan utgång. Hon var själv övertygad
om att så var fallet.
I socialutskottet hävdar både Barbro Westerholm (FP) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) i efterhand att de kände till att tillkännagivande var på
gång i justitieutskottet. Detta verkar osannolikt eftersom de i sådant fall hade
kunnat undvika att offentliggöra schismen mellan utskotten och sluppit återkalla sitt betänkande i kammaren.

Kontextflytt och normbrytare
Två aktörer i det här skeendet menar jag var betydelsefulla för tillkännagivandets tillkomst och utformning. Dessa två kvinnor från justitieutskottet var
Liisa Rulander (KDS) och Britta Bjelle (FP). Båda agerade på ett sätt som
var oväntat och otypiskt och de fick utstå kritik för sitt handlande. Genom att
betrakta riksdagen som en begränsad kontext blir deras handlande begripligt.
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De kom båda från andra kontexter och kunde därför bryta mot de normer och
idéer som dominerade i riksdagen.
Liisa Rulander (KDS) hade ett engagemang i prostitutionsfrågan sedan tidigare. På gruppmötet inför justitieutskottets sammanträde, då de borgerliga
ledamöterna träffades för att diskutera kansliets förslag till utskottsbetänkande, framhöll Liisa Rulander att hon var missnöjd med avslaget på prostitutionsmotionerna. Hon framhöll också att hon var beredd att driva frågan om
kriminalisering vidare och att hon tänkte anmäla en avvikande mening om
motionerna skulle avslås (intervju Liisa Rulander (Svenningsson), KD).
Jag fick höra från en av motståndarna i utskottet, mycket aggressivt: ”tänker
du riskera regeringen? Tar du på ditt ansvar att regeringen faller på en sådan
här fråga?” Då svarade jag att om regeringen faller på en sådan här fråga så är
den inte värd mer. Därmed blev det. Sen var det tyst och konstigt och sedan
levererades det här förslaget om utredning.
[..] Det här var kanske enda chansen att göra något i frågan. Jag kände att
om det ska bli en fråga i mitt liv där jag ska göra avtryck så var det den här.
Jag var ny och visste inte riktigt vilka konsekvenser det skulle få (intervju Liisa Rulander (Svenningsson), KD).

Liisa Rulanders (KDS) agerande ledde till att den borgerliga gruppen inte
kunde anta det förslag till betänkande som kansliet hade arbetat fram. Därmed öppnades på allvar för en diskussion om kriminaliseringsfrågan. Detta
var avgörande för det fortsatta händelseförloppet.
Bland de borgerliga ledamöterna i justitieutskottet rådde oenighet i kriminaliseringsfrågan. Ingbritt Irhammar (C) hade sedan tidigare uttalat sitt stöd
för en kundkriminalisering och var dessutom motionär till en av de fem motioner som hade aktualiserat diskussionen. Även ordförande Britta Bjelle
(FP) var personligen positiv till en kundkriminalisering. Bland övriga borgerliga ledamöter fanns emellertid uttalade motståndare som inte ville ha en
kriminalisering och inte ville gå vidare med frågan (intervju Liisa Rulander
(Svenningsson), KD, Britta Bjelle, FP). Oenigheten i justitieutskottet bromsade upp frågan och först efter flera turer av diskussioner och kontakter på
departementsnivå kunde gruppen enas om ett tillkännagivande om utredning.
Liisa Rulander (Svenningsson) (KD) menar att om hon inte varit så okunnig om gällande normer hade hon kanske inte agerat som hon gjorde när hon
ville gå vidare med behandlingen av prostitutionsfrågan i utskottet:
Jag var för okunnig för att förstå vad jag hade ställt till med. Det är jag glad
för idag, då hade jag kanske inte gått vidare med frågan (intervju Liisa Rulander (Svenningsson), KD).

Liisa Rulanders (KDS) agerande kan förstås utifrån att hon inte kände till
normerna för riksdagsarbetet och för att hon såg prostitutionsfrågan utifrån
sina erfarenheter från en annan kontext och därmed inte var helt färgad av
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den socialpolitiska inramning som dominerade i riksdagen. Att bryta mot
starka normer är inte oproblematiskt. Liisa Rulander (KDS) bröt mot flera
normer genom att föra upp frågan på det sätt hon gjorde: sent i processen
utan att först förankra frågan i eget parti eller hos ordförande i utskottet och
dessutom med hot om att fälla regeringen. Liisa Rulander (Svenningsson)
(KD) menar själv att hennes handlande fick flera negativa konsekvenser för
bemötandet från de andra ledamöterna (intervju Liisa Rulander (Svenningsson), KD).
Liisa Rulanders (KDS) agerande var betydelsefullt för att initiera frågan.
Ordförande Britta Bjelle (FP) drev frågan vidare och hennes agerande måste
också ses som en central pusselbit för att förstå hur det var möjligt att driva
igenom en kriminalpolitisk inramning av prostitution i riksdagen.
Britta Bjelle (FP) var positivt inställd till kundkriminalisering. Hon valde
att inte kontakta det egna partiet eller socialutskottet, trots starka normer om
att så bör ske i sådana här fall. Detta gjorde hon för att hon bedömde att det
på så vis var lättare att driva igenom tillkännagivandet.
I likhet med Liisa Rulander (Svenningsson) (KD) menar Britta Bjelle
(FP) att hennes agerande bör förstås i ljuset av att hon inte hade en politisk
bakgrund. Hon hade andra erfarenheter och var inte skolad i politiken.
Jag tror inte ens att jag förankrade i riksdagsgruppen. Jag tror vi körde ganska
friskt. [..] Jag är inte uppvuxen i politiken. Jag har inte tillhört något ungdomsförbund och jag slank in på ett bananskal i riksdagen. [..]
Min minnesbild är att jag inte tog upp frågan i riksdagen utan bara redovisade att vi hade tagit ställning och eftersom jag hade fått med mig alla i utskottet var det inte så mycket att diskutera för Folkpartiet (intervju Britta
Bjelle, FP).

Britta Bjelles (FP) handlande gick emot normerna för riksdagsarbetet och
detta skapade irritation bland de andra ledamöterna. Hon beskrevs som en
person som gärna framhävde sig själv och ”inte [hade] ett stort intresse i att
det skulle framstå som ett samarbete”19.

Sammanfattning: Hur idéer och föreställningar påverkar
handlande
Genom att undersöka interaktionen mellan idéer och aktörer kan aktörernas
handlande göras begripligt. Ett genomgående tema i den här avhandlingen är
att idéer kan fungera både hindrande och möjliggörande för aktörerna. Våra
uppfattningar och idéer om ett visst fenomen påverkar vad vi anser vara möjligt att göra och säga. De idéer som delas av många och har institutionaliserats påverkar oss mer än andra idéer. Det här kapitlet har uppmärksammat
19

Intervjun finns hos författaren som anonym källa
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några olika sätt på vilka idéer kan påverka aktörernas handlande i den kontext som riksdagen utgör.
Riksdagen kan ses som en institution med speciella regler, normer och
praktiker som betingar aktörernas handlande. Dessa regler, normer och praktiker kan betraktas som idéer som har institutionaliserats i varierande grad.
Det finns i händelseförloppet flera exempel på när aktörerna bryter mot olika
idéer om hur riksdagsarbetet förväntas gå till. Liisa Rulander (KDS) och i
ännu högre grad Britta Bjelle (FP) går emot praxis för hur man beter sig i
riksdagen, vilket andra aktörer uppfattar som negativt. Själva förklarar de sitt
agerande med att de inte är skolade i politiken. Man kan tala om flera arenor
där olika idéer har giltighet, och hur erfarenheter från andra arenor fungerar
möjliggörande för aktörerna.
Vi bör skilja mellan idéer om arbetsgång (praktiker) och idéer om politik,
i det här fallet synen på prostitution. I en begränsad kontext finns vissa praktiker som gör sig gällande och vissa idéer om exempelvis prostitution. Aktörerna i det här fallet bröt både mot idéerna för arbetsgången (praktikerna)
och idéerna om prostitution. Idéer om arbetsgång står visserligen inte primärt
i fokus i den här avhandlingen. I en aktörsnära studie får emellertid praktiker
direkt relevans för aktörernas uppfattade handlingsutrymme, vilket tydliggjordes i den här delstudien.
Insikten om hur vissa idéer verkar i en begränsad kontext är betydelsefullt
för att förstå aktörers handlande. Att använda sig av erfarenheter och kunskap från andra kontexter ger förändringspotential. Impulser från andra kontexter fungerar möjliggörande eftersom de ger aktören verktyget att tänka
annorlunda och nytt, både i sakfrågor och i hur de agerar. Begreppet kontextflytt blir relevant främst när det rör sig om väldefinierade och begränsade
kontexter som riksdagen. Det blir svårare att applicera i löst avgränsade kontexter på mer övergripande nivå.
Andra idéer som aktualiseras i fallet gäller jurisdiktion. Idéer fungerar jurisdiktionsbestämmande, vilket också påverkar aktörernas uppfattade handlingsutrymme i riksdagen. Hur en fråga inramas påverkar jurisdiktionen över
frågan och tvärtom. Britta Bjelles (FP) motstånd till att kontakta socialutskottet får sin förklaring i ljuset av hur hon uppfattade de olika idéerna om
prostitution som nära sammankopplade med olika utskott.
De två olika inramningar av prostitution som stod på spel hösten 1992
sammanfaller med jurisdiktionen över frågan. Om frågan inramades som
socialpolitisk tillhörde den socialutskottet. Om den inramades som kriminalpolitisk tillhörde den justitieutskottets jurisdiktion. Och omvänt, när socialutskottet äger en fråga kommer den troligtvis även fortsättningsvis att inramas som socialpolitisk och om justitieutskottet äger den kommer fokus att
bli kriminalpolitiskt.
Växelverkan mellan inramningar och jurisdiktionen över en fråga har relevans varje gång frågan behandlas men även för den långsiktiga synen på
vilket utskott som ”äger en fråga”, alltså vilket utskott som regelmässigt får
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exempelvis prostitution på sitt bord. Den inramning som blir institutionaliserad är också bestämmande för jurisdiktionen över frågan. Jurisdiktionsgränser blir därmed samtidigt en förklaring till att idéer som väl har institutionaliserats är svåra att förändra enligt följande logik: Om den socialpolitiska
inramningen av prostitution institutionaliseras blir socialutskottet ägande
utskott och av det följer att när socialutskottet är ägande utskott så fortsätter
det sociala perspektivet att dominera i prostitutionsfrågan eftersom det perspektivet generellt sett är dominerande i utskottet.
En förändrad jurisdiktion över en fråga kan således vara ett uttryck för att
en ny idé har institutionaliserats och en ny jurisdiktionsfördelning ger samtidigt möjligheter att ytterligare stärka en ny idé. Av detta följer att när den
kriminalpolitiska idén institutionaliseras och justitieutskottet blir ägande
utskott istället för socialutskottet finns möjligheter för den kriminalpolitiska
inramningen att ytterligare stärkas, i och med att justitieutskottet präglas av
andra perspektiv än socialutskottet.
Delvis beror detta på att utskottsarbetet följer en procedur där arbetet i
stor utsträckning bygger på att hänsyn tas till hur en fråga tidigare har behandlats. När ett ärende bereds går föredraganden alltid tillbaka till tidigare
behandling av frågan och förväntas redogöra för och förhålla sig till hur frågan tidigare har formulerats i riksdagen. Hela processen bygger på en tanke
om kontinuitet. Förändringar i inramningen av en fråga tenderar därför att gå
långsamt. När en fråga, i likhet med prostitution, återkommer med jämna
mellanrum i motionsyrkanden sker behandlingen ofta rutinmässigt. Ett brott
i processen som det som skedde i och med justitieutskottets tillkännagivande
skapar nya möjligheter.
I nästa kapitel kommer möjligheten att strategiskt inrama frågor för att
förändra jurisdiktionen eller bilda koalitioner att undersökas närmare.
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Kapitel 8. Förespråkarna, motståndet och
strategierna

Hittills har dynamisk frameanalys visat sig vara fruktbar för att fånga processen som föranledde sexköpslagen ur ett dynamiskt perspektiv, där idéer
interagerar och institutionaliseras i varierande grad. Ramverket har även
fångat den stigberoende dimensionen i processen och visat sig användbart
för att förklara ett kritiskt vägskäl genom att analysera interaktionen mellan
idéer och aktörer på mikronivå.
I det här kapitlet kommer dynamisk frameanalys användas för att analysera aktörernas handlande. Detta är en pusselbit som saknas för att få en mer
sammansatt bild av policyskapande.
Till att börja med följer en analys av förespråkarna och motståndarna. Jag
kommer också att analysera hur motståndet tog sig uttryck. Därefter följer en
analys med aktörernas handlande i centrum. Analysen syftar till att fånga hur
aktörerna har resonerat kring strategiskt handlande, med fokus på hur de har
förhållit sig till men även använt idéer och vilka konsekvenser detta fått.

Förespråkarna
Av kapitel 6 framgår att det framförallt var kvinnor och kvinnorörelsen som
drev kravet på en kundkriminalisering, inledningsvis den utomparlamentariska kvinnorörelsen och därefter kvinnorna i riksdagen och i de politiska
kvinnoförbunden.

Den utomparlamentariska kvinnorörelsen
Den utomparlamentariska kvinnorörelsen var särskilt i början av undersökningsperioden av betydelse för den parlamentariska debatten om prostitutionen.
Under 1970-talet diskuterades och kritiserades prostitutionsfrågan i den
utomparlamentariska kvinnorörelsen. Krav restes på en kundkriminalisering.
I Fredrika Bremerförbundets tidskrift Hertha och i Grupp 8:s tidskrift Kvinnobulletinen diskuterades frågan återkommande under årtiondet. Arbetet mot
prostitution och pornografi drevs även i tvärpolitiska, nationella projekt och i
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lokala aktionsgrupper där flera kvinnoorganisationer och kvinnor från de
politiska partierna medverkade (Hertha 1980 nr 2).
Av riksdagstrycket framgår att den utomparlamentariska kvinnorörelsen
har varit engagerad och haft inflytande i prostitutionsfrågan också på den
politiska arenan, exempelvis i sin kritik mot Sexualbrottsutredningen (SOU
1976:9) som ledde till att en ny sexualbrottskommitté tillsattes (SoU
1976/77:7). I remissbehandlingen av 1977 års prostitutionsutredning (SOU
1981:71), som avrådde från alla former av kriminalisering, krävde en rad
kvinnoorganisationer att den som köper sexuella tjänster borde straffas. Kravet ställdes av exempelvis Alla kvinnors hus, Fredrika Bremerförbundet,
Kvinnohusgruppen i Stockholm och Yrkeskvinnors riksförbund (prop.
1981/82:187).
Också i debatten efter 1993 års prostitutionsutredning (SOU 1995:15) hittar vi förespråkare från kvinnoorganisationer som Fredrika Bremerförbundet
och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)
(Dnr S97/8122/IFO; Svanström 2004).
I slutet av 1980-talet och under 1990-talet framträdde ROKS som engagerade i prostitutionsfrågan. ROKS arbetade både med frågan i sin ordinarie
verksamhet och direkt gentemot riksdagen. I slutet av 1980-talet arrangerade
ROKS den första träffen med riksdagskvinnor och därefter presenterade
organisationen årligen en önskelista till alla kvinnor i riksdagen inför allmänna motionstiden. Kundkriminalisering stod högt på listan.
Den utomparlamentariska kvinnorörelsen var betydelsefull framförallt
under 1970-talet för att initiera prostitutionsfrågan och få upp den på den
politiska agendan.

Förespråkare på den parlamentariska arenan
Kraven på en kriminalisering av sexköp förekom återkommande under 1980och 1990-talen. Totalt lades 42 motioner som föreslog en kriminalisering av
sexköp mellan riksdagsåret 1983 och fram till dess att propositionen Kvinnofrid kom 1998. En övervägande majoritet av motionärerna för en kundkriminalisering var kvinnor. Av de 42 motionerna var 35 undertecknade av en
kvinna som första namn. Av de 7 återstående var 6 stycken partimotioner
från Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet där partiledaren, som råkade vara en man, undertecknade motionen. Riksdagsdebatten förstärker
bilden: det var framförallt kvinnor som drev kravet på en kundkriminalisering. Män förekom i debatterna framförallt som motståndare till kravet, i
försvar för majoritetens ståndpunkt och för status quo (Riksdagstrycket).
Sammanfattningsvis var således riksdagskvinnorna överlägset mer aktiva
i att driva kravet på en kundkriminalisering än riksdagsmännen. Det är tydligt att det är kvinnorna som tagit initiativ i den här frågan. Kvinnor motionerade i betydligt högre grad än män i frågan och hördes betydligt mer i
debatten. Män som stödde kravet hittar vi framförallt i reservationer i ut136

skottsbetänkanden, och då tillsammans med kvinnor (jfr Norrbin 2004;
Wängnerud 1999).20

Kvinnor i riksdagen
Centerkvinnor utmärker sig som aktiva förespråkare av en kundkriminalisering. Gunilla André (C), Ingbritt Irhammar (C) och Rosa Öst (C) kan nämnas
som de mest verksamma. Centerkvinnor står bakom 16 av de 42 motionerna
som yrkar på ett förbud mot sexköp. Inte en enda man från Centerpartiet har
lagt en motion i frågan. Däremot finns flera exempel på Centermän i utskotten som ställer sig bakom reservationer som kräver en kundkriminalisering
(exempelvis 1989/90 JuU6). Några socialdemokratiska kvinnor är också
flitiga motionärer i frågan. Nio av de 42 motionerna är undertecknade av
socialdemokratiska kvinnor, och här är Margareta Persson (S) och Ulla Pettersson (S) de mest aktiva. Båda är verksamma inom kvinnoförbundet. Det
finns ett exempel på en socialdemokratisk man som står som första namn på
en motion, Oskar Lindkvist (S). Motionen var emellertid författad av kvinnoförbundet och kommer att beröras närmare längre fram.
Kvinnor från Folkpartiet, Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet
och Miljöpartiet har motionerat i frågan ett antal gånger. Värt att uppmärksamma i sammanhanget är emellertid att Vänsterpartiet kommunisterna redan 1985 fattade ett beslut vid partiets kongress om att arbeta för kundkriminalisering. Därefter lade partiet varje år en partimotion med krav på kundkriminalisering. Enskilda motioner med samma krav blev därmed inte nödvändiga. I riksdagsdebatten är Vänsterkvinnor däremot synliga. Berith
Eriksson (VPK/V) kan nämnas som en av de mest aktiva debattörerna.
Som framgått av processtudien var inramningen av frågan snarlik oavsett
partitillhörighet.
När det gäller röstning i kammaren kan noteras att stödet för en kundkriminalisering ökar från 23 mot 294 röster år 1984 till 67 mot 217 våren
1991.21 Inga Lantz (VPK) framhåller i en riksdagsdebatt den 6 april 1988 att
det framförallt är kvinnor som har röstat för en kundkriminalisering: ”Till
historieskrivningen vill jag tillägga att när vi har röstat i den här frågan är det
kvinnor som röstat för en kriminalisering” (prot. 1987/88:94). Eftersom kön
inte framgår av protokollen från riksdagsomröstningarna har dessa uppgifter
inte kunnat undersökas, men övriga tendenser i materialet pekar i samma
riktning.

20

Se t.ex. SoU 1987/88:3y; JuU 1987/88:12; 1989/90:JuU6; 1990/91:JuU21
Efter att Prostitutionsutredningen tillsatts 1993 minskade aktiviteten i riksdagen i avvaktan
på utredningens resultat.
21

137

Kvinnoförbunden
De politiska partiernas kvinnoförbund drev aktivt frågan om en kundkriminalisering. Centerkvinnorna och Folkpartiets kvinnoförbund ställde sig tidigt
bakom kravet på ett förbud mot sexköp. Redan i remissförfarandet av 1977
års prostitutionsutredning (SOU 1981:71) stödde som nämnts Centerns
kvinnoförbund en kriminalisering av könsköp. Även Folkpartiets kvinnoförbund och Stockholms Centerkvinnor stödde vid den tidpunkten kravet på en
kundkriminalisering. Socialdemokratiska kvinnoförbundet tillstyrkte istället
utredningens förslag om att inte kriminalisera prostitution överhuvudtaget.
Kravet på ett förbud mot sexköp kom således inte ursprungligen från Socialdemokratiska kvinnoförbundet även om förbundet senare kom att bli en aktiv förespråkare. Margareta Persson (S), ordförande för Socialdemokratiska
kvinnodistriktet i Stockholms stad i början av 1980-talet, berättar hur hon
drev frågan om en kundkriminalisering inom det nationella kvinnoförbundet
där majoriteten vid tidpunkten var motståndare till förslaget (intervju Margareta Persson, S).
Även Moderata kvinnoförbundet och VPK:s kvinnopolitiska utskott avstyrkte förslag på en kriminalisering då frågan behandlades 1981. Också i
remissförfarandet av Sexualbrottskommittén (SOU 1982:61) året efter var
Centerns och Folkpartiets kvinnoförbund de enda kvinnoförbunden som
uttryckte sitt stöd för en kundkriminalisering. År 1985 hade både Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Folkpartikvinnorna i Stockholm sällat sig
till dem som stödde en kundkriminalisering (prot. 1985/86:37). VPK kongressen tog ställning för kundkriminalisering 1985. I övriga partier rådde
däremot fortfarande oenighet i frågan mellan moderpartier och kvinnoförbund. S-kvinnorna lyckades driva igenom kravet vid Socialdemokratiska
partiets kongress 1997.
Kundkriminalisering var en fråga som stod högt på agendan för Centerns
och Folkpartiets kvinnoförbund. Flera av de Centerkvinnor som aktivt drev
frågan i riksdagen hade en tydlig koppling till kvinnoförbundet. Gunnel Jonäng (C), Gunilla André(C), Karin Starrin (C) och Ingbritt Irhammar (C) kan
nämnas och var alla ordförande i Centerkvinnorna under 1980- och 1990talen. Samma tydliga koppling fanns mellan Folkpartiets kvinnoförbund och
de Folkpartikvinnor som aktivt drev kravet på ett sexköpsförbud i riksdagen.
Både Charlotte Branting (FP), ordförande 1977–1988 och Barbro Westerholm (FP), ordförande 1988–1997, lade motioner som krävde en kundkriminalisering.
Flera av de intervjuade kvinnorna menar att arbetet med prostitutionsfrågan till stor del drevs inom de politiska partiernas kvinnoförbund. Flera har
också inspirerats till sitt engagemang i frågan av andra kvinnor i kvinnoförbunden (intervju Rosa Östh, C, Ingbritt Irhammar, C, Liisa Rulander (Svenningsson), KD).
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Kvinnoförbunden var utan tvekan viktiga aktörer i sammanhanget. Kravet
på en kundkriminalisering har stått på agendan för flera av kvinnoförbunden
sedan tidigt 1980-tal. Värt att notera är emellertid att två av de borgerliga
kvinnoförbunden tidigt utmärkte sig som aktiva förespråkare i frågan. Särskilt Centerkvinnorna men också Folkpartiets kvinnoförbund stödde tidigt ett
krav på ett sexköpsförbud. Det kvinnopolitiska utskottet i Vänsterpartiet
kommunisterna och S- kvinnorna följde efter först några år senare.

Motståndet
Förslaget på att kriminalisera köp av sexuella tjänster var kontroversiellt på
flera vis. Prostitutionsfrågan kan inramas på en mängd andra sätt och dessa
konkurrerande idéer om prostitution utgjorde potentiellt motstånd till kundkriminalisering. Hur tog sig motståndet faktiskt uttryck och hur upplevdes
det av förespråkarna?
Det tycks ha funnits såväl ett öppet, officiellt motstånd som ett subtilt informellt motstånd som tog sig i uttryck på ett personligt plan.

Det officiella motståndet
Av analysen i kapitel 6 framgår att den övergripande inramningen av prostitutionsfrågan som ett problem var helt dominerande i debatten. Med enstaka
undantag på 1970-talet fanns det ingen som öppet drev linjen att prostitution
av olika skäl borde accepteras och legitimeras. Den bilden styrks av flera
intervjupersoner (intervju Chatrine Pålsson Ahlgren, KD, Gunilla André, C,
Margareta Persson, S).
Fast det är klart att ingen vågade ställa sig i kammaren och försvara prostitutionen och byggande av bordeller. Men det fanns nog en och annan man som
tänkte så (intervju Chatrine Pålsson Ahlgren, KD).
Länge var det officiella argumentet mot kriminalisering att socialen skulle få
svårare att hjälpa kvinnorna. Inte att prostitution var en rättighet för män
(Margareta Persson, S).
Ingen stod på barrikaderna och kämpade för mäns rätt att gå till prostituerade
(intervju Gunilla André, C).

De officiella argument som framfördes mot en kundkriminalisering var av
olika karaktär men hade det gemensamt med förespråkarna att de utgick från
att prostitution var ett problem och att den borde bekämpas. Av analysen
framgår att två typer av argument var vanligt förekommande i den parlamentariska debatten: juridiciella argument och effektivitetsargument. De juridiciella uppehöll sig vid svårigheten att avgränsa prostitutionshandlingen, pro139

blem med efterlevnad av förbudet, och att kundkriminalisering är en asymmetrisk lagstiftning. Effektivitetsargumenten handlade istället om att kriminalisering var ett ineffektivt sätt att bekämpa prostitution och skydda kvinnorna i prostitutionen och därmed motverkade åtgärden sitt uttalade syfte.
Argumenten framfördes mot alla former av kriminalisering men i praktiken
var det främst en kundkriminalisering som var föremål för debatt.
De officiella motståndarna till en kundkriminalisering som framträder i
riksdagstrycket från debatter och i utskottsbetänkanden är framförallt förespråkare av status quo, dvs. fortsatta socialpolitiska åtgärder. Här kan socialdemokraterna Laila Freivalds (S) och Lars-Erik Lövdén (S) nämnas, som i
egenskap av vice utskottsordförande i justitieutskottet respektive regeringens
föredragande vid Socialdemokratiska partiets kongress talade mot en kundkriminalisering. Officiellt byggde debatten i allmänhet på en saklig argumentation, mellan vad som förefaller vara två olika sätt att se på prostitutionsfrågan. Där finns en samsyn om att prostitution utgör ett problem men
skilda synsätt när det gäller vilka åtgärder som är bäst.
Lars-Erik Lövdén har intervjuats men framstår mer som en representant
för majoritetssynen än som en aktiv motståndare till kundkriminalisering.
Han framhåller i intervjun att han ändrade uppfattning i frågan och i början
av 1990-talet skrev han tillsammans med resten av justitieutskottet under ett
tillkännagivande om kriminalisering som möjlig åtgärd (intervju Lars-Erik
Lövdén, S). Britta Bjelle (FP) är också ett exempel på en aktör som faktiskt
argumenterade mot kundkriminalisering i riksdagsdebatten, i egenskap av
utskottsordförande. Hon framförde då juridiciella argument mot en kriminalisering men ändrade sedan uppfattning och blev en aktiv pådrivare för
kundkriminalisering.
Det här är emellertid den officiella bilden. I intervjuerna framträder också
en annan bild.

Det inofficiella motståndet
Flera av intervjupersonerna beskriver ett subtilt motstånd som yttrade sig
framförallt i inofficiella sammanhang. Margareta Persson (S) berättar om
både ett officiellt- och ett inofficiellt motstånd:
Det officiella argumentet mot var hela tiden att det skulle bli svårare att hjälpa tjejerna. Informellt var det väldigt mycket diskussion om vad som egentligen ska räknas som prostitution, att man bjuder någon på middag eller vad?
(intervju Margareta Persson, S)

Margareta Persson (S) talar alltså både om de argument mot kundkriminalisering som framfördes i officiella sammanhang och om ett motstånd till kravet som uttrycktes i inofficiella sammanhang, ofta med en skämtsam ton där
frågan inte riktigt togs på allvar. Flera av aktörerna ger uttryck för att de
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upplevde ett inofficiellt motstånd som ofta fördes på ett personligt plan (intervju Margareta Persson, S, Liisa Rulander (Svenningsson), KD, Gunilla
André, C). Det inofficiella motståndet upplevdes som starkt och var ofta
sexistiskt. En intervjuperson berättar om sexuella telefontrakasserier som
hon är övertygad om hade koppling till hennes engagemang i prostitutions22
frågan. Margareta Persson (S) minns att hon fick kommentarer från män
om kraven på kundkriminalisering. Så här säger hon om motståndet:
Det var lite det här jag började med: ”här kommer de här tråkiga tanterna”. Vi
var ju inte tanter då. Det här subtila motståndet var svårast.
Sexuella trakasserier blev otroligt raljerat när det började diskuteras. Under hela den här debatten fanns inte begreppet sexuella trakasserier så vi fick
stå ut med mycket (intervju Margareta Persson, S).

Frågan togs inte på allvar och förespråkare av en kundkriminalisering förlöjligades. Margareta Persson (S) menar att vissa män tyckte att ”vi var moraltanter som var mot sex”. Hon tror att ett skäl till att andra kvinnor inte vågade stödja en kundkriminalisering var att de inte ville riskera att hamna i det
facket (telefonintervju Margareta Persson, S). Denna bild styrks även av
Gunilla André (C) som menar att det fanns kvinnor som inte ville ha upp
frågan om prostitution därför att de såg frågan som skambelagd. André menar att män hade påverkat kvinnorna i den riktningen (intervju Gunilla André, C).
Ingbritt Irhammar (C) framhåller att kvinnorna i Centerpartiet som drev
frågan om kundkriminalisering hånades mycket för detta och menar att männen skämtade om frågan sinsemellan sig (intervju Ingbritt Irhammar, C).
Att motståndet framförallt framfördes av män framgår av flera intervjuer.
Det var en allmän uppfattning bland män att prostitution var en affärsöverenskommelse som man inte borde lägga sig i (intervju Gunilla André, C).

Bland dem som avfärdade kriminalisering av prostitution utifrån den socialpolitiska inramningen fanns troligtvis både de som ansåg att sociala lösningar var en bättre åtgärd för att bekämpa prostitutionen och de som egentligen
inte tyckte att prostitution var något problem men inte ville säga detta öppet.
Den tolkningen gör flera av kriminaliseringsförespråkarna (intervju Chatrine
Pålsson Ahlgren, KD, Gunilla André, C, Margareta Persson, S). Eftersom
inramningen av prostitution som ett problem tidigt institutionaliserades i den
politiska debatten blev det svårt att föra fram andra idéer om prostitution
som ett legitimt yrke och förslag på legalisering av bordeller. Utifrån problemramen bör det ha varit lättare för motståndare till en kriminalisering att
inrama prostitution i socialpolitiska termer. Konsekvensen av den socialpoli-
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Intervjupersonen vill vara anonym. Intervjun finns tillgänglig hos författaren.
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tiska inramningen blev ju fortsatt legaliserad prostitution, utan att idén om
prostitution som ett problem ifrågasattes.
Jag har försökt få fram namn på motståndare för att intervjua också dem
om deras syn på den politiska processen men det har varit svårt. Förutom de
officiella motståndarna i debatter har jag inte fått fram några namn. Trots att
Margareta Persson (S) framhåller att ”från början var det rent allmänt ett
jättestort motstånd från alla” (telefonintervju Margareta Persson, S), så kan
hon inte namnge några motståndare. Jag tror skälet är att det var en ganska
begränsad grupp människor i socialutskottet och justitieutskottet som debatterade prostitutionsfrågan. Utanför den gruppen fanns ett motstånd mot en
kriminalisering, framförallt bland manliga riksdagsledamöter, men de uttryckte aldrig sitt motstånd i den officiella debatten och lämnade inte något
avtryck i riksdagsprotokoll eller motioner. I samtliga intervjuer har jag frågat
om motståndarna men inte fått fram några namn.

Strategierna
De frågor som kommer att behandlas i detta avsnitt kretsar kring aktörernas
handlande och hur de resonerar kring strategiskt handlande. Huvudfokus
ligger på framing som strategi, alltså hur aktörerna använder idéer strategiskt. Formuleringar har bäring för möjligheten att bilda koalitioner liksom
för strategisk användning av jurisdiktionsgränser. Därför kommer även dessa
två strategier att granskas med fokus på vilken roll idéer har spelat. Det
genomgående temat är liksom tidigare hur idéer och aktörer interagerar, här
med den utgångspunkten att aktörerna strategiskt använder idéer som sedan
återverkar och får konsekvenser på olika sätt, både positiva och negativa.
Analysen baseras på intervjuer med personer som varit pådrivande i prostitutionsfrågan dels genom att skriva motioner och debattera i riksdagen vid
upprepade tillfällen, eller som av de andra personerna som intervjuats pekas
ut som betydelsefulla. Samtliga personer som intervjuats har drivit kravet på
kriminalisering. De flesta har drivit kravet på en kundkriminalisering men
några har även förespråkat en dubbelkriminalisering.

Har aktörerna handlat strategiskt?
En första fråga att ställa är hur aktörerna ställer sig till strategiskt handlande
generellt. Utgångspunkten i avhandlingen är att strategiskt handlande är där
aktören planerar framåt och har en plan för sitt handlande, kort- eller långsiktigt. Jag utgår i den här delen från aktörernas egna berättelser om strategiskt handlande men förhåller deras berättelser till analysen av händelseförloppet i kapitel 6.
Flera av intervjupersonerna talar spontant om strategiskt handlande, i sin
beskrivning av riksdagsarbetet och av hur de har arbetat med prostitutions142

frågan. Britta Bjelle (FP) menar att man kunde påverka riksdagsarbetet bara
man hade en strategi.
Jag upplevde riksdagsarbetet som helt otroligt. Man kunde med hjälp av samtal och dialog påverka mycket mer än vad folk förstår. Men man fick ha strategier för hur man betedde sig och gjorde. Jag tycker jag var med och påverkade på väldigt många håll (intervju Britta Bjelle, FP).

Britta Bjelles resonemang lägger stor vikt vid samtal och dialog, vilket kan
tolkas som att hon ser formuleringar eller idéer som en betydelsefull aspekt i
politiskt handlande. Margareta Persson (S) menar att S-kvinnorna var strategiska i bemärkelsen att de planerade framåt.
Jag tror att vi var ganska strategiska. Vi hade mål och planerade utifrån kongresserna och vi drev frågan upprepade gånger (intervju Margareta Persson,
S).

Liisa Rulander (Svenningsson) (KD) framhåller vikten av personer på strategiska positioner:
Det måste alltid finnas en företrädare som sitter på en strategisk position för
att det ska bli något. Nu råkade jag sitta i justitieutskottet den här gången och
sedan var det någon annan som satt nästa gång det blev något. Men alla måste våga driva på (intervju Liisa Rulander (Svenningsson), KD).

Generellt sett kan man konstatera att aktörerna inte fjärmar sig från strategiskt handlande. Det är tvärtemot ganska många som framhåller att de på
olika sätt funderat över sitt handlande och lagt upp planer för att driva igenom sin förståelse av frågan. En del av aktörerna uppfattar strategiskt handlande som en motsats till att handla utifrån känslor och övertygelser.
När vi jobbade med varannan damernas var vi mer taktiska, vi var nog mer
känslomässigt drivna i den här frågan och mer taktiska i den. Det är min bild
(intervju Ulla Pettersson, S)
Jag var nog så ilsken bara och drevs av ilska över att inget hände i frågan. Jag
var ny också. Jag var nog inte så pedagogisk alla gånger, eller strategisk. Jag
är ingen strateg (intervju Liisa Rulander (Svenningsson), KD).

Att vara känslomässigt engagerad står inte i motsatsförhållande till att agera
strategiskt i bemärkelsen att planera framåt och lägga upp handlingsplaner.
Ingen av intervjupersonerna har svarat att de upplevde att de saknade möjlighet att agera strategiskt. Jag menar dessutom att aktörerna faktiskt agerade
strategiskt i många lägen. Utifrån deras egna berättelser framgår att de funderade över sitt handlade och planerade framåt.
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Framing som strategi
Inramningar kan analyseras på olika nivåer och utifrån olika aspekter. Strategisk framing handlar om inramningar på aktörsnivå som görs i syfte att
vinna gehör för en viss idé. Exempelvis lägger man till nya aspekter eller
vidgar inramningen så att den blir mer inklusiv. Analysen bygger främst på
aktörernas egna resonemang kring handlande och strategier.
Idéer har den funktionen att när de väl har uttryckts kan de inte tas tillbaka. En rent strategisk inramning kan ha till syfte att driva igenom en åtgärd
eller skapa en koalition. Konsekvenserna av en inramning, strategisk eller ej,
kan aktörerna emellertid inte förutse och inte heller kontrollera. När en idé
väl är formulerad och uttryckt lever den sitt eget liv, den kan plockas upp av
någon annan eller institutionaliseras. Utöver dessa konsekvenser får en inramning alltid konsekvenser för agenten. Konsekvenserna av en inramning
kan analyseras i termer av risker och begränsningar som de medför.
När intervjupersonerna själva ombads redogöra för hur de arbetat för att
driva prostitutionsfrågan var det endast ett fåtal som spontant nämnde att de
hade funderat över hur de skulle formulera eller presentera frågan för att
uppnå sina mål. Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) är ett undantag:
Det viktigaste är hur vi säger saker. Det är viktigare än vad vi säger.
[..] Man brukar säga att man ska tala med bönder på bönders vis, det tror
jag det ligger stor sanning i. Man ska veta med vem man pratar och är mitt
mål att få igenom en viss sak, ska man fundera på hur man gör och uttrycker
sig (intervju Chatrine Pålsson Ahlgren, KD).

Hennes resonemang visar på en medvetenhet om betydelsen av hur saker
uttrycks och formuleras. När intervjupersonerna fick den direkta frågan om
de funderat över hur de skulle presentera eller formulera frågan framkom av
svaren att också de reflekterat och resonerat kring hur de skulle formulera
sig.

Frame bridging för att sammankoppla olika frågor
Att strategiskt koppla samman två fenomen med beröringspunkter som tidigare inte diskuterats tillsammans kan kallas för frame bridging (Benford &
Snow, 2000). I politiken är frame bridging vanligt. Aktörerna hänger på eller
kopplar samman en rad frågor för att försöka få gehör från flera olika håll
samtidigt. I prostitutionsfrågan finns flera sådana exempel, när en rad olika
skäl radas upp till varför kriminalisering är nödvändigt: jämställdhetsaspekten, narkotikaproblem, prostituerade från fattiga östländer, samhällsekonomiska konsekvenser etc.
Ett tydligt exempel på hur frame bridging användes som strategi var när
hiv kopplades till prostitutionsfrågan. Margareta Persson (S) menar att hivdebatten gav en möjlighet att uppmärksamma prostitutionsfrågan. Som
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kundkriminaliseringsförespråkare insåg hon och andra s-kvinnor tidigt att de
kunde använda hivdebatten som blossade upp på 1980-talet för att skapa
opinion mot prostitutionen.
Det stod så enormt mycket om hiv i tidningarna i början av 1980-talet och det
är klart att när vi hakade på att det spreds via prostitution, så är det klart att
det spelade roll (intervju Margareta Persson, S).

Också centerkvinnan Rosa Östh (C) menar att när prostitution kopplades till
hiv gav det ett extra lyft åt frågan (intervju Rosa Östh, C). Margareta Persson
(S) upplevde att det var lättare att få gehör genom att trycka på hivrisken än
att övertyga med jämställdhetsargument (intervju Margareta Persson, S).
För att övertyga en person om att vi inte kan få jämställdhet om vi inte har
kriminaliserat prostitutionen, då måste den personen ha kommit en bit i tankevärlden (intervju Margareta Persson, S).

Att koppla prostitutionsfrågan till hiv är en form av frame bridging i bemärkelsen att ytterligare en aspekt hängdes på den kundkriminalpolitiska inramningen, som i övrigt inte förändrades. Intervjupersonerna beskriver hivdebatten just som en strategisk möjlighet att koppla till prostitutionsfrågan och
nämner ingenting om att hivfrågan förändrade deras syn på prostitution. Det
finns i processtudien exempel på inramningar av prostitutionsfrågan där den
huvudsakliga problemformuleringen utgår från de hälsorisker som prostitutionen medför pga. hiv. Dessa inramningar uttrycker en annan idé om prostitution än de exempel som kan benämnas som en strategisk inramning där hiv
används utan att den huvudsakliga problembeskrivningen i inramningen
utgår från sjukdomen.
Hivfrågan gav ett tillfälle att koppla prostitution till ett aktuellt fenomen
som ansågs utgöra ett hot mot samhället. Hiv var en del av aktörernas upplevda verklighet eftersom frågan diskuterades både i medierna och i politiska
sammanhang från slutet av 1980-talet. Även om hiv användes rent strategiskt
av Margareta Persson (S), Rosa Östh (C) och andra aktörer för att få gehör
för sin kriminalpolitiska inramning så tog de samtidigt en risk när de valde
att koppla prostitutionsfrågan till hiv. Inramningar av problemet med prostitution därför att den är en hälsorisk har vi sett exempel på i processtudien,
oftast i kombination med förslag på dubbelkriminalisering. De som lät sig
övertygas om att prostitution bör kriminaliseras på grund av dess koppling
till hiv hade kanske en i grunden annan idé i prostitutionsfrågan än de aktörer som kopplade ihop prostitution och hiv av strategiska skäl. Strategisk
frame bridging är inte oproblematisk och kan leda till oanade konsekvenser
för aktörerna. Detta kommer att exemplifieras med fler fall längre fram i
texten.
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Ytterligare ett fall av frame bridging ger Ulla Pettersson (S) uttryck för i
sina resonemang om hur hon formulerade sig när hon försökte få gehör för
en kundkriminalisering inom Socialdemokratiska partiet.
Kvinnorna som råkade illa ut var i hög grad kvinnor som hade sitt ursprung i
arbetarklassen. Det var väl en aspekt som vi framförde och som man möjligen betonade lite mer när man talade med partimedlemmar (intervju Ulla Pettersson, S).

Klassdimensionen slår an en central värdering hos målgruppen, i det här
fallet Socialdemokraternas medlemmar. Att betona klassfrågan kan emellertid få konsekvensen att könsdimensionen tonas ned.

Frame extension för att göra ramen mer inklusiv
Att strategiskt vidga en inramning, haka på fler frågor och göra den mer
inklusiv kan kallas för frame extension (Benford & Snow, 2000). Skillnaden
jämfört med frame bridging är att frame extension inte handlar om att koppla
till ett närbesläktat fenomen utan att vidga en befintlig inramning. Jag tolkar
det som att det ofta handlar om att göra ramen mindre preciserad för att
rymma fler aspekter av frågan.
Margareta Persson (S) framhåller att det är viktigt att ligga rätt i tid och
anpassa sina förslag efter opinionen:
Man måste ligga före opinionen men man får inte ligga hästlängder före. Man
får anpassa förslaget lite grand så att folk inte bara tar avstånd (intervju Margareta Persson (S).

I linje med detta understryker hon att de när de motionerade för en kundkriminalisering aldrig fick glömma att också lyfta fram vikten av sociala åtgärder. Annars sågs åtgärderna som konkurrerande och diskussionen kom att
handla om detta (intervju Margareta Persson, S). För att få gehör för en kriminalpolitisk inramning upplevde hon att det underlättade att också låna in
element från den sociala formuleringen. Den kriminalpolitiska ramen utvidgades, blev mindre specifik.
Att använda element från den sociala inramningen skulle kunna ses som
en form av frame extension. Den snävt kriminalpolitiska inramningen lånade
element från den institutionaliserade sociala inramningen och inkluderade
dem för att väcka gehör hos fler.
Prostitutionsfrågan görs inklusiv
En återkommande strategi som flera aktörer ger uttryck för är att de försökte
formulera prostitutionsfrågan som en allmän, bred fråga som kunde engagera
alla och inte bara kvinnor eller enbart feminister. Aktörerna resonerar med
en medvetenhet om vikten av att frågan inte stack ut som feministisk eller
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sexualfientlig. Dessutom försökte aktörerna legitimera frågan som en bredare allmänpolitisk fråga genom att engagera män.
Margareta Persson (S) framhåller vikten av att frågan inte sågs som en
smal, feministisk fråga.
Jag tror också det var viktigt att det var S-kvinnor som drev frågan. På den tiden var vi inte ett uttalat feministiskt förbund, då gick klass före kön. [..] Så
tidigare var feminism mest kopplat till andra grupper och då fanns det i samhällsdebatten en viss stämpel på frågor som feministiska grupper drev. Det
var lite viktigt att vi som på den tiden ansågs nästan normala drev frågan, utifrån ett taktiskt perspektiv alltså. Och att kravet kom inifrån partiet (intervju
Margareta Persson, S).

Margareta Persson (S) uppfattade den svenska kontexten som hindrande i
den bemärkelsen att hon trodde att det skulle bli svårt att driva frågan om
den formulerades som feministisk. Hon undvek också att framstå som motståndare till sex generellt.
Jag [var] väldigt noga med att inte framstå som sexualfientlig när man pratade om de här frågorna (intervju Margareta Persson, S).

Margareta Persson hade tydliga idéer om hur hon ansåg att prostitutionsfrågan borde formuleras för att övertyga fler. Idéerna var hindrande för hennes
agerande och beteende. Hon anpassade både formulering av frågan och sitt
eget beteende efter dessa idéer, när hon försökte undvika att framstå som
sexualfientlig.
Prostitutionsfrågan har engagerat främst kvinnor och kravet på en kundkriminalisering drevs framförallt av kvinnor. Många beskriver också frågan
som en kvinnofråga. Trots att många av aktörerna såg frågan ur ett genusperspektiv och prostitution som ett uttryck för en ojämlik maktrelation mellan
könen så var det en uttalad strategi att formulera frågan som allmänpolitisk
för att få bredare gehör. Strategin tycks ha använts under hela tidsperioden.
Ett led i detta var att undvika en feministisk och sexualfientlig stämpel men
flera aktörer uttrycker även att de försökte bredda frågan ytterligare så att
den inte skulle framstå som en kvinnofråga.
Vi försökte föra fram att det här inte bara var en kvinnofråga, att männen
borde agera (intervju Berith Eriksson, V).
Det är inte bara en kvinnofråga men det är en jämställdhetsfråga ändå. Eller
en jämlikhetsfråga kanske (intervju Ingbritt Irhammar, C).
För mig är det inte en kvinnofråga, det är lika mycket en mansfråga. Det gäller att få män att förstå också vad de håller på med (intervju Birgit Henriksson, M).
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Jag har alltid försökt presentera frågan som att det är synd om båda parter (intervju Chatrine Pålsson Ahlgren, KD).

Aktörerna hade tydliga uppfattningar om hur de borde formulera sig för att
ha bäst chans att få gehör för frågan. Dessa uppfattningar stämmer väl med
tidigare forskning om idéer kring kön och makt i svensk kontext.
Att använda män för att legitimera frågan som allmänpolitisk
Att låta männen föra fram frågan och tala för en kundkriminalisering var en
uttalad strategi från flera av aktörerna. Detta kan ses som en del i arbetet
med att legitimera frågan som en bred, allmänpolitisk fråga. Strategin användes såväl i början av tidsperioden som i dess avslutande skede. Ett tydligt
exempel på detta var när S-kvinnorna i Stockholm övertygade ordföranden i
arbetarkommunen Oskar Lindqvist (S) att skriva under deras motioner för en
kundkriminalisering i början av 1990-talet. Motionerna författades inom
kvinnoförbundet men Oskar Lindqvist (S) skrev under som första namn.
Lindqvist var positivt inställd till kriminaliseringsfrågan men ingalunda pådrivande (intervju Margareta Persson, S).
Det var ren taktik, ska vi få det här rumsrent så måste vi ha gamla beprövade
män (intervju Margareta Persson, S).

Trots att inramningen av frågan var densamma som tidigare ansåg aktörerna
att de genom att sätta en man som första namn hade möjlighet att förändra
uppfattningen av frågan.
Gunilla André (C) och Karin Söder (C) för liknande resonemang när de
framhåller att det var betydelsefullt att de tidigt lyckades få med sig några
respekterade män inom Centerpartiet, nämligen Bertil Fiskesjö (C) och Gunnar Björk (C). Bertil Fiskesjö (C) var lektor i statsvetenskap och en av riksdagens vice talmän. Karin Söder (C) menar att motståndet inom partiet
minskade när Fiskesjö och Björk ställde sig bakom kundkriminaliseringen.
Det var säkert inte så att alla höll med. Det får man räkna med när man kommer med så radikala förslag. Men det var ingen storm. Det tror jag berodde
på att personer som Gunnar Björk och Bertil Fiskesjö, som åtnjöt stort förtroende, ställde sig bakom det här. Det är någon som måste gå i spetsen. Sedan
handlar det om att förklara. Det stora flertalet var inte insatta i frågan (intervju Karin Söder, C).

Också här handlade det om att rama in frågan som en fråga som alla, inte
bara kvinnor eller feminister, kunde ställa sig bakom.
Samma taktik återkom vid Socialdemokratiska partiets kongress 1997, då
S-kvinnorna strategiskt valde att skicka upp män för att tala för deras motion
om kundkriminalisering (intervju Inger Segelström, S). S-kvinnorna hade
tagit prostitutionsfrågan till kongressen där partiets inställning i frågan skulle
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beslutas. På kongressen var en majoritet av dem som talade för S-kvinnornas
motion män och bl.a. Göran Jonsson från fackförbundet Metall gav sitt stöd
till S-kvinnorna och kundkriminalisering (intervju Inger Segelström, S).
Samtliga dessa situationer har det gemensamt att männen inte är drivande
i frågan utan ”används” strategiskt av kvinnor för att frågan ska få bredare
legitimitet. Vem som säger något ses som betydelsefullt för hur det uppfattas.

Framing för att skapa koalitioner
Frame bridging och frame extension är två centrala strategier som möjliggör
att fler aktörer mobiliseras och att koalitioner kan bildas. Idéer spelar en
central roll för att förstå koalitionsbildning. Samtidigt som inramningar skapar möjligheter att exempelvis bilda en koalition så får de konsekvenser och
kan medföra begränsningar eller risker och i den bemärkelsen fungera hindrande.

Risktagande
Justitieutskottets tillkännagivande 1992 kan ses som ett exempel på en koalitionsbildning där frame extension fick betydelse. Flera av de intervjuade
aktörerna i utskottet framhåller att de såg en specifik form av kriminalisering
som önskvärd. Liisa Rulander (KDS) ville ha en dubbelkriminalisering medan Britta Bjelle (FP) och Ingbritt Irhammar (C) ville ha en kundkriminalisering. I de fem motioner som låg till grund för tillkännagivandet fanns olika
kriminalpolitiska inramningar och både förslag på dubbelkriminalisering och
kundkriminalisering framfördes. Istället för att strida med varandra kunde
aktörerna i det här skedet enas i justitieutskottet och få till stånd ett tillkännagivande om en utredning som belyste kriminalisering, ej specificerad, som
möjlig åtgärd. Genom att enas om en generell kriminaliseringsram kunde
kriminaliseringsförespråkare av olika slag samarbeta mot dem som inte ville
ha någon form av kriminalisering. Om diskussionen på det här stadiet hade
handlat om olika kriminalpolitiska inramningar hade det blivit svårare att
enas.
Motsvarande skedde inom regeringen som också kunde enas kring den
allmänt hållna kriminalpolitiska inramningen. Bengt Westerberg (FP) såg
personligen kundkriminalisering som en önskvärd åtgärd. I direktivet håller
regeringen emellertid öppet för en dubbelkriminalisering. Troligen fanns det
önskemål från andra partier i regeringen om detta (intervju Bengt Westerberg, FP). Moderaten Charlotte Cederschiöld hade motionerat om att kriminalisera båda parter och det hade även flera ledamöter från Kristdemokraterna.
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Frame extension är en effektiv strategi för att bilda koalitioner, men aktörerna tar också en risk när de vidgar en ram för att samarbeta med aktörer
som förespråkar en annan åtgärd. I exemplen ovan innebar den utvidgade
ramen ett risktagande särskilt för kundkriminaliseringsförespråkarna. Både
Britta Bjelle (FP) och Bengt Westerberg (FP) framhåller att de hade räknat
med att utredningen skulle föreslå kundkriminalisering (intervju Britta Bjelle
FP, Bengt Westerberg, FP).
Hela idén var den och jag hade trott att utredningen skulle föreslå [kundkriminalisering]. Jag blev lite överraskad när förslaget såg ut som det gjorde.
Men när propositionen landade i att kriminalisera torskarna tyckte jag att det
kändes rätt (intervju Bengt Westerberg, FP).

Koalitioner av det här slaget kan vara framgångsrika men också riskabla.
Den utvidgade ramen kan förklara att justitieutskottet kunde enas i ett tillkännagivande och att regeringen enades i ett direktiv till utredning. Därmed
ökade möjligheterna att kunna införa kundkriminalisering i lagstiftning.
Samtidigt fick den allmänna kriminalpolitiska ramen konsekvenser som aktörerna som ursprungligen vidgat ramen för att skapa en koalition inte kunder kontrollera. Möjligheten att införa en dubbelkriminalisering ökade nämligen också genom den här strategin.
När flera aktörer ska samarbeta blir inramningarna ofta breda och inklusiva. Ett undantag utgör den unika koalition som bildades över partigränserna
1996 när kvinnoförbundens ordförande eller motsvarande (utom hos Moderaterna) enades i en motion för kundkriminalisering. Likväl ledde inramningsstrategin, som fungerade enande i detta fall, till en tydlig begränsning.
Inramningen av prostitution i motionen utgick från en genusanalys av
prostitutionen och yrkade på kundkriminalisering.
Den kvinnosyn som kommer till uttryck i mäns våld mot kvinnor, prostitution, pornografi, incest och sexuella trakasserier på arbetsplatserna låter sig
svårligen förenas med samhällets jämställdhetsmål som bl.a. innebär att
kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
inom alla väsentliga områden i livet. [..]
Vi ser kriminalisering av könsköparna som ett sätt för samhället att signalera att prostitution inte är något som vi accepterar. Därmed inte sagt att vi
tror att det enbart går att lagstifta bort prostitutionen (motion 1996/97:
Ju718).

Jämfört med andra gemensamma aktioner där förutsättningen för samarbete
har varit att hålla syftet med aktionerna mycket allmänt är det här samarbetet
unikt eftersom inramningen är preciserad i en kundkriminaliseringsram, låt
vara en allmänt hållen sådan.
Att enas kring motionen beskrivs som oproblematiskt. Barbro Westerholm (FP) menar att det ”var så självklart så det var bara att skriva” (intervju
Barbro Westerholm, FP). Samarbetet tycks ha möjliggjorts därför att frågan
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formulerades som en kvinnopolitisk fråga. Det fanns sedan tidigare ett etablerat samarbete mellan kvinnor från olika partier i riksdagen kring en rad
olika politiska frågor (intervju Ingbritt Irhammar, C, Rosa Östh, C, Ulla
Hoffmann, V, Inger Segelström, S, Barbro Westerholm, FP). Samarbetet
utgick från frågor som berörde kvinnor.
Det var ständigt försök att ena kvinnoförbunden i olika frågor där kvinnan
sattes i centrum. Vi hade ett bra samarbete över partigränserna och det var
inte bara inom borgligheten. Det var ofta Vänstern och Miljöpartiet också (intervju Ingbritt Irhammar, C).

Samarbetet kring motionen möjliggjordes då frågan formulerades som en
kvinnopolitisk fråga. Motionen var en betydelsefull markering och exceptionell eftersom den spänner över partigränserna. Risken med en gemensam
motion av det här slaget är emellertid att frågan uppfattas som smal och specifik och att den i det här fallet endast berörde kvinnor. Det försvårade möjligheten att driva frågan som bred och allmänpolitisk vilket är en strategi
som också har framkommit i analysen. När frågor formuleras som breda och
allmänpolitiska så försvinner grunden för den här typen av kvinnopolitiskt
samarbete. Denna avvägning är svår och eftersom det var flera olika aktörer
involverade i prostitutionsfrågan så förekom båda strategierna parallellt.

Begränsningar
Den svenska kvinnorörelsen har varit relativt enad i prostitutionsfrågan och
har lyckats samarbeta. En förklaring är breda inklusiva inramningar där flera
olika aktörer kan gå med. Dessa samarbeten tyder på en vilja att enas och att
finna gemensamma nämnare. Exemplet ovan med den gemensamma motionen utgör ett undantag där aktörerna lyckades enas trots en preciserad inramning.
Frame extension är en fungerande strategi för att ena många, men den innebär förutom ett visst risktagande ofta begränsningar. Den gemensamma
aktion mot prostitution som de politiska kvinnoförbunden i Stockholms stad
gjorde på 1980-talet kan ses som ett fall av frame extension där den inklusiva inramningen medförde begränsningar för aktörerna. Aktionen riktade sig
mot de prostituerades kunder.
En fredagskvälls träffades vi för att störa prostitutionen på Malmskillnadsgatan. Vi delade ut flygblad till männen. Det var för att hiv hade kommit. Vi
kopplade ihop prostitutionen med hiv och lyfte fram risken att sprida hiv. Det
var det som gjorde att vi fick med oss alla kvinnoförbunden i Stockholm.
[..] Aktionen var inte om att kriminalisera utan mot prostitutionen och då
kunde vi enas (intervju Margareta Persson, S).
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Margareta Persson (S) menar att i det här fallet kunde alla kvinnoförbunden
enas just för att de utformade aktionen på detta sätt och inramade prostitution utifrån en allmänt hållen abolitionistisk ram. ”Ska man vara eniga om
allt är det svårt att samarbeta och då påverkar man inte” (intervju Margareta
Persson, S). Citaten visar på en medvetenhet om att inramningen av frågan
var betydelsefull för att uppnå samarbete. Samtidigt visar exemplet på att
inramningen som möjliggjorde samarbetet också innebar en tydlig begränsning. S-kvinnorna fick nöja sig med att protestera mot prostitutionen och låta
kravet på en kundkriminalisering stå tillbaka. Även i det här exemplet kopplas hiv till inramningen. I den bemärkelsen är det också fråga om frame
bridging.
Kvinnorörelsen har arbetat enade i den här frågan och en förklaring till
detta är inklusiva inramningar. Ytterligare ett fall av samarbete där en inklusiv ram fungerade möjliggörande men begränsande är samarbetet mot 1972
års sexualbrottsutredning, vilket närmare har berörts i kapitel 6. Sammanlagt
13 olika kvinnoorganisationer gick samman och ställde sig bakom en skrivelse som Grupp 8 hade författat, där utredningen kritiserades och krav
ställdes på att en ny sexualbrottsutredning som utgick från en feministisk
analys och en prostitutionsutredning skulle tillsättas. Samarbetet bestod av
politiska kvinnoförbund och utomparlamentariska grupper, något som visar
att kvinnorörelsen kunde enas över parlamentets gränser och över partigränser. Säkerligen fanns stora skillnader mellan dessa organisationer men de
kunde ändå enas i en gemensam skrivelse. Förutsättningen för detta var att
skrivelsen innehöll en allmänt hållen inramning där utredningen kritiserades
utan att några konkreta policyförslag annat än nya utredningar preciserades,
en tydlig begränsning.
Inramningen av en fråga har i denna studie visat sig vara en betydelsefull
aspekt för att förstå koalitionsbildning. Inklusiva, allmänt hållna inramningar
möjliggör samarbete men dessa ramar innebär också begränsningar och risker.

Betydelsen av jurisdiktion i strategiskt handlande
Jurisdiktionen över en fråga är avgörande inom politiken eftersom den tillskriver en viss institution eller aktör rätten att fatta beslut i frågan och begränsar eller möjliggör en viss typ av åtgärder. Detta öppnar för möjligheter
till strategiskt handlande genom att manipulera och förändra jurisdiktionen
över frågan. I intervjuerna framträder en bild av att aktörerna har arbetat
strategiskt med att påverka jurisdiktionen över prostitutionsfrågan.
I början av undersökningsperioden arbetade aktörerna framförallt med att
politisera prostitutionsfrågan genom att föra upp diskussionen på den politiska agendan och synliggöra frågan som en politisk angelägenhet i behov av
åtgärder. En annan strategi som framgår av intervjumaterialet är att aktörerna
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försökte förändra jurisdiktionen över frågan genom att flytta frågan från ett
politikområde till ett annat. Detta skedde genom att aktörerna formulerade
sig i termer av att prostitution inte borde ses som en social fråga utan som en
angelägenhet som är möjlig och önskvärd att reglera straffrättsligt. Dessa
aspekter handlar om hur frågan formulerades men har direkt bäring för jurisdiktionen.

Synliggörande av prostitutionsfrågan
Att politisera prostitution, sätta frågan på den politiska agendan, är något
som flera av intervjupersonerna har lyft fram som en del i arbetet med att
driva kundkriminaliseringskravet.
Trots den bild vi idag har av 1970-talet som mycket frigjort och sexualliberalt beskriver många av de intervjuade aktörerna prostitutionsfrågan som
en tabubelagd fråga när den aktualiserades i slutet av 1970-talet och början
av 1980-talet. Socialdemokraten Margareta Persson menar att debattatmosfären vid den tiden var sådan att det var svårt för många att tala om frågor som
hade med sex att göra, även inom Socialdemokratiska ungdomsförbundet,
SSU (intervju Margareta Persson, S). Också Gunilla André (C), som var en
av de första att driva kundkriminaliseringskravet, arbetade med att synliggöra och politisera frågan.
Jag försökte lyfta fram frågan i ljuset på olika sätt. Min utgångspunkt var att
om man ska förändra något så måste det upp i ljuset. På den tiden var den
hysch-hysch i dessa frågor (intervju Gunilla André, C).

Gunilla André berättar att hon tog varje tillfälle att synliggöra prostitutionsfrågan. Hon skrev debattartiklar, pressmeddelanden och talade om prostitutionsfrågan då tillfälle gavs (intervju Gunilla André, C).
Dessa resonemang tolkar jag som att politiseringen av prostitutionsfrågan
var betydelsefull. Att lyfta fram och tala om prostitution i den politiska debatten var initialt en viktig aspekt av arbetet för kundkriminaliseringsförespråkarna.

Prostitution som en straffrättslig eller social fråga
Även efter att frågan kommit upp på den politiska agendan och regelbundet
diskuterades fördes diskussionen i termer av privat och offentligt men det
som aktörerna åsyftade var egentligen huruvida prostitutionsfrågan borde
regleras straffrättsligt eller liksom tidigare regleras genom sociala lagar och
av sociala myndigheter. Diskussionen om huruvida det var önskvärt att
straffrättsligt reglera prostitutionen tenderade att sammanfalla med om det
var möjligt. Omformuleringen kan ses som ett led i att flytta jurisdiktionen
över frågan och därmed möjliggöra nya typer av åtgärder.
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Prostitutionen var straffrättsligt oreglerad till dess sexköpslagen kom. Det
fanns visserligen lagstiftning som reglerade och straffade profitering av
kvinnor i prostitutionen, men de åtgärder mot prostitution som fanns under
1980-talet utöver detta var sociala stödinsatser av olika karaktär. Förespråkare av de sociala insatserna ansåg att prostitution bäst bekämpas med sociala
åtgärder. Intervjuerna antyder att det sannolikt också fanns personer som
ansåg att prostitution var ett fenomen som inte borde eller inte kunde regleras straffrättsligt. Genom att formulera frågan i termer av en privat angelägenhet blev straffrättslig lagstiftning inte ett alternativ.
Arbetet med att definiera prostitution som en offentlig angelägenhet handlade om huruvida straffrättslig reglering var möjlig och önskvärd eller inte. I
den här konflikten blev frågan om jurisdiktion central. Beroende på vilket
politikområde som tillskrevs jurisdiktionen över prostitution så påverkades
potentiella åtgärder. Den sociala jurisdiktionen över frågan aktualiserade inte
en straffrättslig reglering, medan en juridiciell jurisdiktion innebar möjligheter till straffrättslig lagstiftning.
Inger Segelström (S) menar att en stor del av arbetet med att driva på för
en kundkriminalisering handlade om att politisera prostitutionsfrågan. Med
detta menar hon att frågan skulle regleras straffrättsligt och inte lösas genom
sociala stödåtgärder på lokal nivå. De prostitutionsprojekt som fanns ute i
landet var till stor del lokala, sociala projekt och hon berättar att S-kvinnorna
arbetade för att frågan skulle ses som en politisk fråga som behövde lösas
genom kraftfulla straffrättsliga åtgärder, inte genom sociala insatser på lokal
nivå (intervju Inger Segelström, S).
Gunilla André (C) upplever att prostitutionsfrågan diskuterades i termer
av privata angelägenheter som varken borde eller kunde regleras straffrättsligt och hon arbetade för att förändra den bilden.
Det är klart att alla inte var så förtjusta i att jag höll på med det här. Både
inom partiet och från andra håll. På den här tiden skulle man inte prata om
det här. Det var privata affärsuppgörelser mellan vuxna män och kvinnor och
detta skulle man inte prata om (Gunilla André, C).

En strategi som förespråkarna använde sig av för att bemöta den här typen av
invändningar var att koppla prostitutionsfrågan till andra frågor som tidigare
ansetts tillhöra den privata sfären men numera hade reglerats straffrättsligt,
berättar Margareta Persson (S):
Ett argument vi använde när motståndarna sa att prostitutionen inte gick att
komma åt och bevisa med lagstiftning var lagen mot barnaga, som också var
ett svårbevisat fenomen. Det var en stor debatt om barnaga runt 1978. Den
lagen togs och fick mer och mer gehör bland folk och det har skett en gigantisk attitydförändring. Och det är samma sak när det gäller prostitution. När
man väl hade godtagit barnagalagen fanns det inget bra argument mot prostitution som var lika svårbevisat (Margareta Persson, S).
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Genom att koppla frågan till barnagaförbudet ifrågasatte de idén om att så
kallade privata angelägenheter inte går att reglera.
Dessutom kan kopplingarna som de gjorde till exempelvis hiv tolkas som
att förespråkarna ifrågasatte att prostitution var en privat angelägenhet.
Spridningen av hiv var något som alla berördes av, särskilt i kombination
med argumentet att det var ”vanliga män” som gick till prostituerade. Man
kan tala om en dubbelstrategi: att både lyfta fram att även det privata är möjligt att reglera straffrättsligt och att visa att det privata egentligen kan vara en
offentlig angelägenhet.
Förespråkarna av kriminalisering försökte alltså omformulera prostitutionsfrågan som en offentlig, politisk angelägenhet vilket för dem innebar att
prostitution skulle regleras straffrättsligt. Motståndarna menade att frågan
var av privat karaktär och att sociala åtgärder var fullt tillräckliga.
En annan relaterad strategi för att göra prostitution till en fråga som hörde
till den juridiciella jurisdiktionen var att formulera frågan i termer av våld
mot kvinnor (intervju Ebon Kram). Riksorganisationen för kvinnojourer och
tjejjourer i Sverige, ROKS, arbetade för att prostitution skulle ses som våld
mot kvinnor. Ebon Kram, tidigare ordförande i ROKS, menar att om frågan
sågs som våld mot kvinnor blev strafflagstiftning, kriminalisering, den naturliga lösningen eftersom våld mot kvinnor är ett brott. Det fanns alltså ett
strategiskt skäl att definiera prostitution som våld mot kvinnor. Om frågan
definierades som ett brott tillhörde den automatiskt juridiken och strafflagstiftningen. Idén om prostitution som våld mot kvinnor var emellertid inte
utbredd i debatten under den här undersökningsperioden.
Jurisdiktionsfrågan var central i aktörernas agerande. De arbetade framförallt med att omformulera frågan så att jurisdiktionen skulle förändras och
en viss typ av åtgärd i förlängningen möjliggöras.

Överlappande jurisdiktion som möjliggörande och begränsande
De strategier som hittills berörts gällande jurisdiktionsaspekten har handlat
om att försöka förändra jurisdiktionen över frågan genom att tillskriva ett
annat politikområde rätten att fatta beslut i frågan. En annan möjlig strategi
som har med jurisdiktion att göra är att utnyttja överlappande jurisdiktion i
politiken för att driva igenom ett förslag.
Britta Bjelle (FP) menar att hon visste att det år 1992 inte fanns något gehör för en kundkriminalisering av prostitution hos den dåvarande justitieministern Gun Hellsvik (M) och därför vände hon sig till Socialdepartementet
istället. Intressant nog fick hon gehör hos socialminister Bengt Westerberg
(FP) och en utredning initierades utan att Justitiedepartementet involverades
mer än övriga departement. Detta trots att beslutsmakten att utforma strafflagstiftning mot prostitution ligger hos justitiedepartementet.
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Britta Bjelle (FP) hade gjort bedömningen att Justitiedepartementet och
justitieminister Gun Hellsvik (M) inte ville ha något med prostitutionsfrågan
att göra och därför vände hon sig istället till Bengt Westerberg (FP).
Bengt Westerberg var ju socialt engagerad och det förvånar mig inte att han
var beredd att göra det [utreda kriminalisering]. Det var ju till honom jag gick
också, inte till Justitiedepartementet för det förstod jag att det skulle aldrig ha
gått.
Jag gick till honom som partiledare och socialminister. Det var väldigt naturligt att gå till honom och jag tror inte att [justitieminister] Gun Hellsvik
skulle tända på den frågan (intervju Britta Bjelle, FP).

Delvis var Britta Bjelles (FP) agerande möjligt pga. det parlamentariska
läget: hon utnyttjade koalitionsregeringens sammansättning och gick till sin
egen partiledare. Hennes agerande kan också förklaras utifrån en strategisk
användning av jurisdiktionsgränser. Trots att Britta Bjelle (FP) ville införa
kundkriminalisering som var en straffrättslig reglering så utnyttjade hon det
faktum att prostitution fortfarande var en fråga som inramades i socialpolitiska termer och gick till socialministern. Hon uttrycker själv att hon gjorde
det för att han hade ett socialt engagemang. Intressant nog lyckades hon få
gehör hos honom men den åtgärd som Bengt Westerberg (FP) genomförde
låg egentligen, om man ser det strikt, utanför vad som uppfattas som socialministeriets jurisdiktion. Kriminalisering är en fråga som tillhör straffrätten
och Justitiedepartementet.
Bengt Westerberg (FP) var även jämställdhetsminister vilket kan ses som
en del av förklaringen. Därigenom hade han befogenhet att fatta beslut i
jämställdhetspolitiska frågor och vid den här tidpunkten diskuterades prostitution i termer av jämställdhet. Bengt Westerberg (FP) själv beskriver Prostitutionsutredningen som ett av de initiativ han tog som jämställdhetsminister
(intervju Bengt Westerberg, FP).
Att frågan hamnade hos Socialdepartementet innebar emellertid vissa begränsningar menar Britta Bjelle (FP), som hade önskat att Justitiedepartementet skulle ansvara för frågan.
Det som var originellt med prostitutionsfrågan var att där var Justitiedepartementet aldrig inblandat. Det var Socialdepartementet som fick hela ansvaret
och Justitiedepartementet ville inte vara med och det är därför det inte blev en
lagstiftning i brottsbalken utan en egen lagstiftning (intervju Britta Bjelle,
FP).
[..] när Justitiedepartementet inte ville ha med frågan att göra och den inte
hamnade i brottsbalken då svalnade mitt intresse. I princip kan jag säga att
jag hoppades att utredningen skulle komma fram till kriminalisering och att
det skulle bli kriminalisering av köparen (intervju Britta Bjelle, FP).
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Britta Bjelle (FP) använde sig av jurisdiktionsgränserna strategiskt och lyckades driva igenom en utredning om kriminalisering. Hennes agerande tyder
på en medvetenhet om jurisdiktionsgränser både som möjliggörande och
hindrande.

Sammanfattning: Idéer och strategiskt handlande
Genom att komplettera processtudien med en aktörsstudie har jag kunnat
visa hur aktörernas handlande och handlingsutrymme påverkats av den institutionella kontexten och inte minst av de ramar som är institutionaliserade.
Den socialpolitiska ramen var länge institutionaliserad och innebar begränsningar för kundkriminaliseringsförespråkarna som var tvungna att förhålla
sig till den i sina krav och referera till den för att bli tagna på allvar. Den
övergripande abolitionistiska ramen där prostitution beskrevs som ett problem skapade emellertid möjligheter också för kundkriminaliseringsförespråkarna, som kunde argumentera för att kundkriminalisering var en mer
effektiv åtgärd för att bekämpa prostitutionen än socialpolitiska medel. Samtidigt försvårade den abolitionistiska ramen motståndarnas agerande eftersom den begränsade deras möjligheter att argumentera mot kundkriminalisering. Det uppfattades som svårt att ifrågasätta att prostitution var ett problem
och när kundkriminalisering väl erkändes som alternativ och lanserades som
en effektivare åtgärd begränsades motståndarnas möjlighet att argumentera
mot den. Exempelvis var den kontinentala linjen, där kriminaliseringsargument avfärdas med att prostitution inte bör betraktas som ett problem, svårframkomlig i den svenska debatten.
Intervjuerna synliggör hur aktörer på mikronivå har utgått från och påverkats av sina uppfattningar om kontexten. Ett tydligt exempel på detta är att
aktörerna försökte inrama kriminaliseringskrav i termer av en bred allmänpolitisk fråga, exempelvis genom att undvika stämpeln ”feministisk”. De
upplevde att det var lättare att få gehör för frågan om den formulerades brett.
Deras uppfattning av situationen stämmer väl med tidigare forskning om
idéer om kön och makt i svensk kontext. Forskningen har pekat på att det är
svårt att driva frågor som formuleras i termer av kvinnors olikhet i makt och
möjligheter och att det har varit lättare att driva frågor där könens intressen
inte ses som motstridiga och likheten mellan könen istället betonas (Bacchi,
1996; Hobson, 2003). Vad som är intressant i det här fallet är att aktörernas
uppfattningar av situationen inte kan förklara varför sexköpslagen faktiskt
ändå genomfördes. Det borde utifrån tidigare forskning och aktörernas uppfattningar ha varit mycket svårt att driva igenom en reform som både utgår
från resonemang om kön som kategori och beskriver maktrelationen mellan
könen som hierarkisk.
Konstruktionen av sexköpslagen och resonemangen kring denna tyder på
att förespråkarnas uppfattningar inte nödvändigtvis överensstämde med upp157

fattningarna hos den publik de försökte övertyga. Resonemanget understryker vikten av att i policyanalys explicit undersöka aktörernas uppfattningar
av den situation de befinner sig i för att förstå deras handlande. Det räcker
inte med att utgå från de idéer som är institutionaliserade och uttryckta i
officiella texter.
Även i utskottsstriden finns flera exempel på att det framförallt är aktörernas uppfattningar av kontexten som påverkar deras handlande.
Analysen visar också att aktörer inte är helt låsta av kontexten utan att de
kan bryta mot institutionaliserade normer, som Britta Bjelle (FP) gjorde i
utskottsstriden. Detta illustrerar att aktörerna kan påverka och skapa den
institutionella kontexten genom sitt handlande, exempelvis genom att medverka till att en ny ram institutionaliseras. Strategiskt handlande är alltså
möjligt.
Studien har gett flera exempel på hur idéer är centrala för att förstå aktörernas politiska handlande. Mer konkret har aktörsstudien bidragit till att öka
kunskapen om aktörernas strategiska handlande och om interaktionen mellan
inramning, koalitionsbildning och jurisdiktion.

Risktagande och begränsningar i koalitionsbildning
Inramning på mikronivå har en tydlig koppling till samarbete och koalitionsbildning. Flera exempel från empirin visar på vikten av att analysera idéer
för att förstå koalitionsbildning. Genom utvidgade ramar kunde flera aktörer
enas i prostitutionsfrågan, över parti- och parlamentsgränser. Strategin var
framgångsrik men innebar samtidigt både risktagande och begränsningar.
Risktagande är kopplat till det faktum att inramningar påverkar aktörernas
handlingsutrymme och får effekter, särskilt när de institutionaliseras. Breda,
inklusiva ramar är effektiva för att bilda koalitioner just därför att många
olika synsätt ryms. Detta innebär samtidigt en risk eftersom aktörerna riskerar att indirekt främja en annan idé än den de själva förespråkar. Den allians
som bildades mellan kundkriminaliseringsförespråkare och dem som förespråkade dubbelkriminalisering i början av 1990-talet kring en generell kriminalpolitisk inramning möjliggjorde att den kriminalpolitiska ramen avancerade och institutionaliserades i officiella dokument: ett tillkännagivande
och ett kommittédirektiv. När den kriminalpolitiska ramen väl hade avancerat fick den emellertid konsekvenser för aktörerna. Dubbelkriminalisering
blev ett legitimt förslag utifrån den kriminalpolitiska ramen och när Prostitutionsutredningen något oväntat föreslog just detta fick kundkriminaliseringsförespråkarna mobilisera för att avvärja förslaget. Fallet visar att inramningar lever sitt eget liv när de väl har institutionaliserats och att detta påverkar
aktörernas handlingsutrymme.
Begränsningar handlar om avväganden mellan nyttan av samarbete och
den begränsning som en alltför generell ram sätter, i bemärkelsen att aktörerna inte kan driva sin mer preciserade inramning. Värdet av ramar som är
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så allmänt hållna att de blir i det närmaste innehållslösa måste vägas mot
nyttan av att samarbeta med flera aktörer.
I analysen framgår att aktörerna försökte formulera frågan som en bred
allmänpolitisk fråga. Aktörerna pekar på vikten av att inrama frågan som
något annat än ”kvinnofråga” för att få större gehör.
Ett led i detta arbete var att engagera män och låta män föra talan. En sådan strategi innebar emellertid samtidigt en begränsning, eftersom frågan då
förlorade i sprängkraft som ”kvinnopolitisk fråga”. Analysen visar att just
könsdimensionen i vissa situationer kunde fungera enande i det tvärpolitiska
samarbetet mellan de politiska partiernas kvinnoförbund. Båda dessa strategier förekom alltså parallellt: att formulera frågan som bred och allmänpolitisk och att formulera den som kvinnopolitisk. Eftersom många olika aktörer
var involverade kan strategierna inte förväntas vara koordinerade. Emellertid
riskerar de att motverka varandra. Den feministiska paradoxen är välkänd
inom feministisk forskning och illustreras väl i det här fallet. Dilemmat ligger i att förena två av feminismens mål: förbättra kvinnors villkor och samtidigt lösa upp kategorin kvinna eftersom den i sig fungerar hämmande och
förtryckande. När kvinnor arbetar i grupp för att tillvarata sina intressen befäster de samtidigt könskategorin som de vill upplösa (jfr Eduards, 2002).

Jurisdiktion som något mer än arena
Den här studien illustrerar det fruktbara i att betrakta jurisdiktion utifrån vem
som tillskrivs befogenhet att fatta beslut och inte begränsat till en fysisk
plats. Jag menar att frågan om privat och offentligt bör ses som en dimension
av jurisdiktionsfrågan.
Av analysen framgår att aktörerna arbetade med att formulera prostitution
som en offentlig fråga som bör regleras straffrättsligt. Dessa argument handlade till stor del om att försöka flytta jurisdiktionen från det socialpolitiska
området till det juridiciella. En sådan förändring är en viktig förutsättning för
att en kundkriminalisering ska möjliggöras eftersom straffrättslig lagstiftning
inte hör till det socialpolitiska områdets möjliga åtgärder.
Motståndarna till en kriminalisering argumenterade tvärtom för att prostitution bör förstås som en privat fråga. Detta kan också ses som ett exempel
på hur jurisdiktion används strategiskt.
Strategisk påverkan av jurisdiktion kan användas både för att möjliggöra
och gynna en viss typ av åtgärd och för att hindra en viss typ av åtgärd. Detta
blir möjligt eftersom vissa åtgärder bara är möjliga inom vissa jurisdiktionsgränser.
Analysen har visat att otydlig jurisdiktion över en fråga kan användas
strategiskt på den parlamentariska arenan. Britta Bjelle (FP) drog nytta av att
prostitution formulerades som en socialpolitisk och jämställdhetspolitisk
fråga för att få gehör hos socialministern tillika jämställdhetsminister, trots
att det hon ivrade för var en straffrättslig åtgärd som egentligen ligger utan159

för Socialdepartementets jurisdiktion. Hennes agerande möjliggjorde ett
tillsättande av en utredning om kriminalisering men hon upplevde också att
det hade en begränsande inverkan på det slutgiltiga utfallet.
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Kapitel 9. Slutdiskussion

Sedan sexköpslagen infördes i slutet av 1990-talet har även Norge och Island
kriminaliserat köp av sexuella tjänster (Aftonbladet 090926). I Sverige har
diskussionen av frågan fortsatt. På den politiska arenan har till exempel
ställts krav på en dubbelkriminalisering (bl.a. motion 2001/02:Ju291, motion
2005/06:Ju394), att straffet ska skärpas (bl.a. motion 2008/09:Ju398) och att
lagen ska tas bort (bl.a. motion 2010/11:Ju249). Frågan har även återkommande diskuterats i medierna23.
En utvärdering av lagens effekter initierades av en borgerlig regering
2008. Utredningen fick i uppdrag att utvärdera tillämpningen av förbudet
mot köp av sexuella tjänster och de effekter som förbudet hade fått (dir.
2008:44). Utredningen presenterade sina resultat 2010 och fastslog i rapporten att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och att lagen
utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitutionen
(SOU 2010:49). Den föreslog också en skärpning av maxstraffet för köp av
sexuella tjänster, från sex månader till ett år. Regeringen följde utredningens
rekommendation och föreslog en lagändring i enlighet med förslaget. En
enig riksdag röstade igenom propositionen och lagändringen trädde i kraft
den 1 juli 2011 (prop. 2010/11:77; 2010/11: JuU2; prot. 2010/11:101).
Riksdagsbeslutet innebär att även tidigare kritiker av sexköpslagen, särskilt från det borgerliga blocket, slutit upp bakom reformen. Det betyder att
sexköpslagen numera stöds av alla etablerade politiska partier. Detta kan ses
som ett uttryck för att en kundkriminalpolitisk inramning av prostitution
ytterligare har institutionaliserats i Sverige. Lagen är emellertid fortfarande
ifrågasatt och omstridd i den vidare politiska debatten och såväl lagens effekter som dess konstruktion fortsätter att ifrågasättas trots utredningen (exempelvis Dodillet, Newsmill 2010-07-21; Rehbinder, Newsmill 2011-01-27;
Wase, Newsmill 2011-02-04; von Schantz, Newsmill 2011-02-06). Meningsstriden om prostitution fortsätter.
I den här avhandlingen har jag argumenterat för att policyskapande bör
analyseras som en dynamisk process där idéer och aktörer interagerar. Med
utgångspunkt i det argumentet har jag utformat ett analytiskt ramverk för att
studera policyprocesser. Jag kallar ramverket för dynamisk frameanalys.

23

Mellan 1999 och 2011 finns över 1000 artiklar som berör sexköpslagen vid en sökning i
databasen Presstext.
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Ramverket har sedan använts för att analysera en omstridd politisk reform, den svenska sexköpslagen. Genom att fokusera både på idéer och på
aktörer samt interaktionen mellan dem kan avhandlingen förklara den process i vilken sexköpslagen kom till och fick sin unika utformning. Härigenom visar analysen också att ramverket är fruktbart för att förklara policyskapande.
I detta slutkapitel kommer de huvudsakliga argumenten i avhandlingen att
rekapituleras och resultaten att sammanfattas. Dessutom kommer jag att
diskutera avhandlingens bidrag mer generellt.

De teoretiska argumenten
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i konstruktivistisk teori och jag menar att
idéer är centrala för att förstå politiska skeenden. Med utgångspunkt i konstruktivistisk teori argumenterar jag också för att aktörer har en central plats
i policyskapande. Utifrån dessa antaganden ställer jag upp tre kriterier för att
ta idéer och aktörer på allvar i policyanalysen.
1) Idéer förstås och studeras som sociala konstruktioner, vilka skapas i
en dynamisk process.
2) Aktörer förs in i analysen som aktiva i skapandet av mening.
3) Idéer antas fungera både hindrande och möjliggörande för aktörer och
interaktionen mellan idéer och aktörer studeras explicit.
Jag menar att tidigare policyforskning om idéer och aktörer trots många förtjänster inte uppfyller dessa kriterier. Det finns en tendens till att antingen
idéer eller aktörer ställs i fokus. Med hjälp av dessa tre kriterier utformar jag
därför en modell för dynamisk frameanalys där jag försöker konkretisera och
precisera hur policyskapande bör analyseras för att fånga både idéers betydelse, aktörernas roll och dynamiken dem emellan.
Med inspiration från historieinstitutionell teori understryker jag betydelsen av att analysera idéer ur ett historiskt perspektiv. Jag menar också att
graden av institutionalisering av idéer är central för kontexten och i förlängningen aktörers möjligheter att agera. Utifrån feministisk teori argumenterar
jag för vikten av att föra in ett maktperspektiv i analysen. Genusordningen
bör förstås som en hierarkisk, socialt konstruerad struktur som innefattar
idéer om kön. Vidare framhåller jag behovet av en feministisk policyanalys
som uppmärksammar idéer om kön och makt, som central för att förstå policyskapande där kön utgör en central dimension, samt för att, när det är relevant uppmärksamma andra maktdimensioner i analysen.
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Dynamisk frameanalys och dess bidrag till
policyforskningen
Ett syfte med den här avhandlingen har varit att utveckla ett ramverk för att
analysera policyskapande mer generellt. Med utgångspunkt i frame analysis
har jag utvecklat en dynamisk frameanalys som syftar till att fånga samspelet
som finns mellan vilka idéer som uttrycks, kontexten och vad aktörerna gör
och säger. Styrkan i avhandlingens frameanalys är att dessa aspekter inkluderas i ett sammanhållet analysramverk som därigenom fångar policyskapande som en dynamisk process. Ett sådan samlat grepp saknas i befintlig
policyforskning. Ramverket är också en utveckling av frameanalys som analysmetod.
Den dynamiska frameanalysen ser jag som avhandlingens viktigaste bidrag. Växelverkan, interaktion och dynamik är nyckelord för att fånga policyskapande som en process där både idéer och aktörer fyller en betydelsefull
funktion. Policyforskningen har kommit långt i att analysera både idéers och
aktörers roll men jag menar att dynamisk frameanalys kompletterar befintliga ramverk just genom att fånga dynamiken mellan idéer, aktörer och kontext. Dynamisk frameanalys fokuserar på processen, som kan betraktas som
en serie utfall i en kedja där orsak och effekt blir svåra att isolera från varandra eftersom de flyter ihop. Detta skapar nya utmaningar för hur kausalitetsbegreppet bör förstås men ger samtidigt en mer sammansatt bild av hur
policyskapande går till.
Dynamisk frameanalys analyserar: idéer ur ett dynamiskt perspektiv, idéer som hindrande och möjliggörande samt aktörer som delaktiga. Tillsammans utgör dessa tre delar ett sammanhållet ramverk som fångar dynamiken
och samverkan mellan idéer och aktörer.
I den del av ramverket som syftar till att analysera idéer ur ett dynamiskt
perspektiv analyseras idéer i termer av inramningar, ”frames”. Problembeskrivning och lösningsförslag utgör analyskategorier och särskilt fokus läggs
på orsaksberättelser där frågor om skuld och ansvarsbörda adresseras. Dynamiken i processen fångas genom att ramverket inte stannar vid att analysera olika idéer rent deskriptivt utan också analyserar hur de förhåller sig till
varandra och till kontexten.
Utifrån ett institutionellt perspektiv analyseras i ramverkets andra del idéer som hindrande och möjliggörande. Inramningar analyseras utifrån dessas
grad av institutionalisering, och jurisdiktionsbegreppet förs in som en central
dimension för att förstå växelverkan mellan idéer, kontext och aktörers handlingsutrymme. Båda dessa dimensioner ger frameanalys ett mer dynamiskt
perspektiv på policyskapande, vilket inte har uppmärksammats fullt ut i tidigare forskning.
För att fånga dynamiken i policyskapande räcker det emellertid inte med
att nagelfara idéer och kontext. I ramverkets tredje del analyseras aktörer
som delaktiga i syfte att fånga idéers betydelse i och för aktörernas strategis163

ka handlande. Ramverket för in ett dynamiskt perspektiv på strategisk framing genom att både analysera användningen av idéer och den återverkan
som detta får på aktörerna i termer av begränsningar och risker. Jämfört med
tidigare frameanalys tillför ramverket en vidgad syn på idéers roll i strategiskt handlande och en ökad medvetenhet om konsekvenserna av strategisk
användning av idéer.
Utöver strategisk framing analyseras idéers betydelse i koalitionsbildning
och strategisk användning av jurisdiktionsgränser. Strategin att använda
jurisdiktionsgränser utgår från antagandet att jurisdiktion bör förstås utifrån
vem eller vilka vi tillskriver befogenhet att fatta beslut över en fråga och inte
i första hand som en fysisk plats. Privat och offentligt införs som en dimension av jurisdiktionsfrågan. Ramverket tillför en vidgad syn på jurisdiktion
och betydelsen av jurisdiktion i strategiskt handlande.
Dynamisk frameanalys är mitt förslag till hur policyskapande bör analyseras för att göra policyprocesser och aktörers handlade begripliga och därigenom kunna förklara hur policy blir till. Ramverket lämnar bidrag både till
policyforskningen generellt och till att utveckla och förfina frameanalys som
analysmetod.
Analysramverket används i avhandlingens empiriska undersökning för att
förklara den politiska process som utmynnade i ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Låt oss nu se närmare på hur ramverket hanterar och begripliggör den komplexa politiska process som föregick sexköpslagen.

Sexköpslagen i samverkan mellan idéer och aktörer
Den så kallade sexköpslagen är en omstridd reform vars konstruktion har
diskuterats både i Sverige och utomlands. Beroende på hur problemet med
prostitution förstås så framstår reformen som önskvärd eller som missriktad.
I fallet prostitution är det tydligt att idéer fyller en central funktion för att
förstå hur policy skapas.
I den här avhandlingen analyseras den politiska process som föregick
sexköpslagen med hjälp av den dynamiska frameanalys jag har utvecklat i
avhandlingens första delar. Analysen är uppdelad i tre delstudier som tillsammans ger en sammansatt bild av processen. I den första delen görs en
processtudie av den politiska process som föregick sexköpslagen och spänner över åren 1972–1998. Fokus i processtudien ligger på olika idéer om
prostitution och dess grad av institutionalisering. Syftet är att analysera både
vilka idéer som har framförts, centrala skillnader mellan dem och vilket inflytande de har haft under olika tidsperioder. Dessutom utpekas ett kritiskt
vägskäl då processen tog en avgörande vändning. I den andra delen av den
empiriska studien analyseras det politiska skeendet vid denna betydelsefulla
vändpunkt. Jag försöker förklara aktörernas agerande på mikronivå i utskottsstriden 1992 genom att analysera hur idéer har fungerat hindrande och
164

möjliggörande. I den tredje studien analyseras förespråkarna, motståndet och
strategierna. Analysens fokus ligger framförallt på aktörernas strategiska
handlande och den betydelse som idéer har haft i detta.
Designen av den empiriska undersökningen och den kombinerade användningen av tryckt material och intervjuer ger goda möjligheter att förklara policyskapande eftersom det ger en sammansatt bild av händelseförloppet
som inkluderar både idéers och aktörers betydelse.

Olika idéer om prostitution ur ett processperspektiv
I processtudien framträder två olika idéer eller inramningar om prostitution
som har varit särskilt betydelsefulla. Den första är en socialpolitisk inramning där prostitution beskrivs som ett socialt problem och sociala åtgärder
föreskrivs som lösning. Den andra är en kriminalpolitisk inramning som
beskriver prostitution som ett så allvarligt problem att det bör betraktas som
brottsligt att köpa eller sälja sex och strafflagstiftning ses som lösningen på
problemet. Under hela undersökningsperioden har debatten huvudsakligen
stått mellan dessa inramningar. Till en början var den socialpolitiska inramningen institutionaliserad men successivt utmanades den av den kriminalpolitiska inramningen som gradvis institutionaliserades.
Den socialpolitiska och den kriminalpolitiska inramningen uttrycker olika
idéer om prostitution på en övergripande nivå, inom dem ryms mer preciserade inramningar med tydliga idéer om orsaken till problemet och mer detaljerade lösningsförslag. Båda dessa inramningar delar problembeskrivningen
av prostitution som ett problem i sig. Skillnaderna dem emellan vad gäller
synen på problemet ligger framförallt i olika förståelser av hur ansvarsbördan bör fördelas: på samhällsnivå eller på individnivå i form av kriminalisering. Inom de övergripande ramarna finns alltså stora skillnader mellan mer
preciserade ramar. En för den politiska processen central skillnad finns mellan förespråkare av kundkriminalisering och dubbelkriminalisering. De olika
lösningsförslagen motiveras av olika idéer om hur ansvarsbördan bör fördelas och av om prostitutionssituationen uppfattas som jämbördig eller hierarkisk.
Min analys visar att den här policyprocessen bör förstås som stigberoende. Med det menar jag att det historiska perspektivet har varit avgörande för
att förklara processen och att händelser som skedde tidigt i processen var
konstituerande för senare händelser. Det första som var avgörande var att
prostitution tidigt institutionaliserades som ett problem i sig. Detta skapade
förutsättningar för en viss typ av idéer att väcka gehör senare. När prostitution väl formulerades som ett problem i sig, i alla officiella texter och av
flertalet aktörer som uttalade sig i frågan, blev det svårt att hävda något annat och debatten fördes därefter inom den abolitionistiska ramen. Eventuella
förespråkare av normalisering av prostitution fick svårt att uttrycka idén om
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prostitution som något acceptabelt eller rent av önskvärt. Motståndet till en
kriminalisering anpassades istället till den abolitionistiska ramen och argumentationen fördes i termer av vilken lösning som var mest effektiv för att
bekämpa prostitution.
Nästa avgörande aspekt av processen var att genusperspektivet på frågan
institutionaliserades. Frågan hade diskuterats i termer av kön ända sedan
1970-talet men någon gång under 1980-talet fick genusperspektivet tydligt
genomslag i riksdagens ställningstaganden och ingen aktör uttalade sig längre i frågan utan att nämna könsdimensionen. Detta i kombination med den
abolitionistiska ramen var betydelsefullt och ger en förklaring till att sexarbetarlinjen inte har fått gehör i Sverige. Eftersom den abolitionistiska ramen
var institutionaliserad kom genusperspektivet att begränsas inom den. De
genusanalyser som utgår från kvinnans rätt till självbestämmande och förespråkar legitimering av prostitution som ett arbete var idéer som inte passade
inom den abolitionistiska ramen. Om genusanalysen hade institutionaliserats
före problemramen hade diskussionen kanske handlat om andra aspekter och
utvecklingen tagit en annan riktning.
Ytterligare ett avgörande skeende i processen var när den kriminalpolitiska inramningen av problemet fick stöd i riksdags- och regeringsdokument i
början av 1990-talet och ramen därmed framstod som ett legitimt alternativ
till den institutionaliserade socialpolitiska inramningen. Både jurisdiktionen
över frågan och inramningen av frågan ställdes på sin spets i utskottsstriden
1992 och jag menar att händelsen kan betraktas som ett kritiskt vägskäl.
Socialutskottet fick backa till förmån för justitieutskottet i jurisdiktionsfrågan och den socialpolitiska inramningen ifrågasattes till förmån för den kriminalpolitiska. Följden av händelsen var att den kriminalpolitiska inramningen därefter uppfattades som ett legitimt alternativ, vilket i hög grad påverkade kriminaliseringsförespråkarnas förutsättningar att driva igenom en
ny lagstiftning. Att justitieutskottet ansågs ha den huvudsakliga jurisdiktionen över frågan påverkade aktörernas handlingsutrymme eftersom det både
markerade att frågan kopplades samman med till justitieutskottets övriga
frågor, exempelvis strafflagstiftningen, och att ledamöterna i utskottet fick
ökat inflytande på bekostnad av ledamöterna i socialutskottet.
Under den sista perioden som analyseras, mitten av 1990-talet, fördes
diskussionen med utgångspunkt i den kriminalpolitiska inramningen och två
olika kriminaliseringsalternativ ställdes mot varandra: den kundkriminalpolitiska ramen respektive dubbelkriminaliseringsramen. De centrala skillnaderna mellan dessa ramar tydliggjordes och avgörande blev diskussionen om
huruvida prostitution är en jämlik eller ojämlik företeelse. Olika idéer om
kön och makt diskuterades i det skedet och med sexköpslagen institutionaliserades en idé om prostitution som en genusifierad fråga som konstituerar en
ojämlik maktrelation mellan könen.
Analysen av processen och av de olika inramningar av prostitution som
har uttryckts och institutionaliserats förklarar hur sexköpslagen blev till.
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Lagen möjliggjordes till följd av flera steg som inte kan förstås om de inte
studeras i relation till varandra ur ett processperspektiv. Vissa steg var mer
betydelsefulla än andra och kan betraktas som kritiska vägskäl. Idéerna förändrades successivt och de bygger på tidigare förståelser, i den bemärkelsen
är de att betrakta som stigberoende.
Idéerna är också betydelsefulla för aktörernas uppfattade handlingsutrymme och därför behöver analysen av idéerna kompletteras med en analys
av aktörernas handlande. Först då fångas samspelet mellan idéer och aktörer,
något som nästa avsnitt illustrerar.

Interaktionen mellan idéer och aktörer i ett kritiskt
vägskäl
I den andra delstudien gjordes en djupanalys av det kritiska vägskäl i processen som jag menar att utskottsstriden 1992 utgjorde. Min dynamiska frameanalys har visat sig fruktbar för att fånga upp den här typen av kritiska vägskäl, där ett skifte sker av vilka idéer som är inflytelserika. Genom att analysera graden av en inramnings institutionalisering kan ramverket hantera betydelsefulla brott och förändringar i processen.
Händelseförloppet 1992 var betydelsefullt därför att både jurisdiktionen
över prostitutionsfrågan och inramningen ställdes på sin spets och skiftade.
Dessutom var det som skedde oväntat och något av en politisk skandal eftersom socialutskottet tvingades återkalla ett tryckt betänkande i kammaren.
Analysen av det kritiska vägskälet visar att upprinnelsen till händelsen
kan förklaras av att två kvinnor i justitieutskottet bestämde sig för att driva
frågan om en kriminalisering. Liisa Rulander (KDS) vägrade att ställa sig
bakom kansliets standardavslag av kriminalisering och öppnade därigenom
frågan för diskussion. Ordföranden Britta Bjelle (FP) undvek att kontakta
socialutskottet och sin partigrupp och möjliggjorde att ett tillkännagivande
om att tillsätta en utredning om kriminalisering som möjlig åtgärd utarbetades och antogs.
Min analys av aktörernas uppfattningar och idéer gör det möjligt att förstå
deras agerande. Både Liisa Rulander (KDS) och Britta Bjelle (FP) hade erfarenheter och idéer från andra arenor än den strikt politiska och menar själva
att deras agerande bör förstås utifrån detta. Kontextflytt introduceras i kapitel
7 som ett begrepp för att fånga detta fenomen där en aktör förflyttar sig mellan kontexter. Olika idéer verkar inom en begränsad kontext och erfarenheter
och impulser från andra kontexter och idéer kan därför verka möjliggörande
för aktörerna. Idéer om jurisdiktion visar sig också kunna begripliggöra aktörernas beteende.
Den här typen av analys på mikronivå ger goda möjligheter att fånga aktörers agerande i relation till den kontext de befinner sig i.
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Idéers betydelse i aktörers strategiska handlande
Mot bakgrund av analysen av idéerna om prostitution och hur de har förändrats och institutionaliserats bidrar den tredje delstudien om idéer och aktörers
strategiska handlande med ytterligare viktiga pusselbitar till att förstå hur
sexköpslagen infördes. För det första görs en mer ingående analys av motståndet till kundkriminalisering och hur det har tagit sig i uttryck. Motståndet
visar sig vara svårt att fånga och i intervjuerna framträder en bild av ett subtilt, sexistiskt motstånd som förs utanför officiella kanaler. Utifrån analysen i
processtudien är en rimlig tolkning att motståndarna förhöll sig till den institutionaliserade idén om prostitution som ett problem i sig. Det var svårt att
officiellt uttrycka att prostitution var något önskvärt och därför diskuterades
frågan i andra termer. Informellt däremot tog sig motståndet andra uttryck.
För det andra ger analysen ny kunskap om idéers betydelse i aktörers
handlande. Strategisk framing har använts för att koppla samman prostitutionsfrågan med exempelvis hiv för att få ökat gehör för frågan. Aktörerna
har också funderat mycket kring vikten av att bredda frågan och formulera
den som en allmänpolitisk fråga i motsats till en feministisk, kvinnopolitisk
fråga. Som ett led i det arbetet har en uttalad strategi varit att använda män
för att legitimera frågan.
När det gäller koalitionsbildning som strategi ger aktörerna flera exempel
på när idéer har varit betydelsefulla för att få till stånd koalitioner. En vidgad
inramning av prostitution där exempelvis lösningen lämnas opreciserad har
varit möjliggörande för att skapa koalitioner. I flera av de koalitionsbildningar som ägt rum i policyprocessen har den strategin använts för att föra
frågan om kriminalisering framåt. Koalitionsbildning på basis av inklusiva
inramningar kan emellertid få oavsedda konsekvenser. Jag analysera dessa
konsekvenser i termer av risker och begränsningar. Ett exempel på sådana
oväntade konsekvenser var de koalitioner som bildades till följd av att kriminaliseringsramen 1992 vidgades både i justitieutskottet och på regeringsnivå, för att rymma alla typer av kriminaliseringsförespråkare. Min tolkning
är att detta var avgörande för att få till stånd tillkännagivandet i riksdagen
om en prostitutionsutredning som undersökte kriminalisering och för att
utforma riktlinjerna för själva utredningen på regeringsnivå. Samtidigt var
detta en riskabel strategi särskilt för kundkriminaliseringsförespråkarna eftersom den innebar att även dubbelkriminalisering fick erkännande. Dessa
händelser ledde till att kriminaliseringsramen i högre grad etablerades som
ett alternativ, men en annan konsekvens blev att 1993 års prostitutionsutredning rekommenderade en totalkriminalisering, vilket var oväntat för kundkriminaliseringsförespråkarna och kunde ha fått ytterligare konsekvenser i
lagstiftning.
En annan strategi för att bilda koalitioner har varit att rama in frågan som
en kvinnofråga. Detta går på tvären mot den ovan nämnda strategin att formulera prostitution i termer av en allmängiltig, bred fråga. Dessa parallella
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strategier illustrerar väl komplexiteten som den ”feministiska paradoxen”
försöker fånga. Om kvinnor formulerar frågor som könsspecifika så kan de
enas politiskt, men samtidigt befäster de könskategorin som fungerar underminerande för kvinnors strävan att upplösa kön som kategori. I det här fallet
förekom strategierna parallellt eftersom flera aktörer var involverade.
När det gäller strategisk användning av jurisdiktionsgränser visar analysen på vikten av att vidga förståelsen av jurisdiktion till att inkludera mer än
bara arenor eller institutioner. Jurisdiktion handlar om vem vi tillskriver
rätten att fatta beslut över en fråga. Detta är en aspekt som på olika sätt kan
manipuleras för att möjliggöra eller förhindra en viss typ av åtgärder. Idén
om en privat och en offentlig sfär bör förstås som en dimension av jurisdiktionsfrågan eftersom den handlar om vem som tillskrivs befogenhet att fatta
beslut – det offentliga eller privatpersoner. Aktörerna har i stor utsträckning
arbetat för att politisera prostitution som en offentlig angelägenhet som det
är möjlig och önskvärt att reglera straffrättsligt. Juridiciell jurisdiktion sågs
som en betydelsefull förutsättning för kriminalisering. Så länge frågan tillhörde det socialpolitiska områdets jurisdiktion var den typen av åtgärder
betydligt mindre sannolika.

Hur kan sexköpslagen förklaras?
Att förklara sexköpslagen innebär i den här avhandlingen att processen som
föregick reformen görs begriplig. Detta har jag försökt uppnå genom att analysera både idéer och aktörer. Enkla förklaringar av typen faktor x ledde till
utfall y menar jag skulle ge en ofullständig förklaring i det här fallet. Visst
går processen i princip att förenkla i variabelspråk som kan jämföras med
andra fall där vissa variabler konstanthålls. Frågan är dock om detta egentligen säger oss något mer grundläggande om hur politik skapas. Jag menar att
det är betydligt intressantare att försöka säga något mer kvalitativt om processen istället för att fokusera på att förklara utfallet i termer av oberoende
och beroende variabler.
Resultaten av analysen pekar istället på vikten av att vidga den smala syn
på kausalitet som har varit och är dominerande i samhällsvetenskaplig forskning. Den så kallade. humeanska eller effektiva kausaliteten utgår bl.a. från
idén att beroende och oberoende variabler kan hållas åtskilda tidsmässigt.
Den här analysen utgör ett tydligt exempel på hur en alternativ idé om kausalitet är en förutsättning för att finna mer komplexa förklaringar om politiska
skeenden där idéer fyller en central funktion.
Så vad blir svaret på frågan om hur sexköpslagen kan förklaras?
En del av förklaringen ger de idéer som i olika skeden av processen institutionaliserades och därmed påverkade den fortsatta processens utveckling,
exempelvis genom att aktörernas uppfattade handlingsutrymme påverkades.
Med andra ord är idéers stigberoende en delförklaring.
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Utan att komplettera analysen av idéer med aktörernas handlande blir
processen emellertid i det närmaste predestinerad. Flera av de centrala händelser som förde frågan om en kundkriminalisering framåt kan förklaras av
aktörernas strategiska handlande. Utskottsstriden 1992, som jag betraktar
som ett vägskäl i processen, rymmer flera exempel där aktörernas handlande
på mikronivå fick stor betydelse. I fallet finns även andra sådana mikroexempel där aktörernas handlande på olika sätt var betydelsefullt för den fortsatta processen. Aktörerna bör ses som pådrivande och aktiva både i skapandet av mening och i den politiska processen.
Dynamisk frameanalys har fungerat väl för att förklara hur sexköpslagen
blev möjlig men också för att fånga dimensioner av policyskapande som jag
menar att andra ramverk inte skulle ha fångat i samma utsträckning. Analysen av hur inramningar av prostitution förändrades över tid i kombination
med aktörsstudien tydliggör aspekter av policyprocessen som andra ramverk
inte kan hantera fullt ut. Jag menar att analysen faktiskt har lyckats med att
fånga dynamiken i policyskapande som en process ständigt i rörelse, där
växelverkan och interaktion är nyckelord. Dynamiken fångas genom att jag
undersökt:
Hur idéer förändras över tid i förhållande till varandra och till den
institutionella kontexten.
Hur jurisdiktion fungerar i skärningspunkten mellan vilka idéer
som uttrycks i en fråga och den institutionella kontexten. Jurisdiktion kan fungera både hindrande och möjliggörande för aktörerna
och dessa kan även använda sig av jurisdiktionsgränser strategiskt.
Hur idéer fungerar på olika sätt i olika begränsade kontexter och
att kontextflytt därmed skapar möjligheter för aktörerna.
Hur idéer fungerar möjliggörande för att skapa koalitioner men
också hur strategisk användning av idéer kan få icke avsedda
konsekvenser i form av risker och begränsningar som aktörerna
inte råder över.
När det gäller generaliserbarhet tror jag att varje politisk process rymmer
unika aspekter men att det samtidigt är möjligt att med stöd av den här analysen säga något om policyskapande som är giltigt även i andra fall. Jag menar nämligen att interaktionen mellan idéer och aktörer i policyskapande på
ett allmänt plan fungerar på likartat sätt, i det här fallet och i andra fall. Flera
av resultaten handlar om dynamiken mellan idéer och aktörer och bör enligt
min uppfattning vara intressanta för att förklara policyskapande mer generellt.
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Avhandlingens bidrag till forskning om sexköpslagen
Tidigare forskning om sexköpslagen har inte analyserat interaktionen mellan
idéer och aktörer ur ett processperspektiv. Jag menar att den här avhandlingen erbjuder en mer ingående analys av hur sexköpslagen möjliggjordes, och
att den genom att använda dynamisk frameanalys kan ge nya insikter om
policyprocessen som tidigare forskning inte har uppmärksammat. I det följande relaterar jag mina resultat till den tidigare forskning om sexköpslagen
som presenterades i kapitel 5.
Yvonne Svanströms forskning om sexköpslagen inkluderar både idéer
och aktörer och hennes resultat pekar ut kvinnorörelsens inflytande över
prostitutionsdebatten (Svanström, 2004a). Eftersom Svanströms analys är
översiktlig och begränsad till sitt omfång bidrar min analys i förhållande till
hennes med en fördjupad förståelse både av de successiva förändringar som
skedde över tid i hur prostitutionsfrågan inramades och av interaktionen
mellan aktörer och idéer. Några exempel på när en dynamisk frameanalys
ger fördjupade analyser gäller när och hur genusifieringen av prostitutionsdebatten skedde. Svanström konstaterar att de tre debatter som hon undersökte i olika grad var genusifierade. Genom att visa hur genus under 1980talet institutionaliserades som en central aspekt av prostitutionsdebatten kan
min analys ge en förklaring till varför genusanalysen kom att diskuteras och
institutionaliseras inom ramen för den abolitionistiska prostitutionsramen,
vilket försämrade de politiska förutsättningarna för genusanalyser baserade
på en normaliseringsidé. Genom att närmare analysera hur genusifieringen
tog sig uttryck fångar min analys också det faktum att det fanns många olika
genusanalyser av prostitution parallellt, och hur dessa skilde sig åt. I slutskedet av processen blev dessa skillnader centrala för att motivera valet mellan
dubbelkriminalisering eller kundkriminalisering.
Vidare bidrar dynamisk frameanalys med att explicit undersöka aktörerna
och de samarbeten mellan aktörer som Svanströms analys antyder som centrala. Min analys visar till exempel hur kvinnor från olika politiska partier
har betonat genusaspekten för att bygga tvärpolitiska samarbeten men samtidigt strävat efter att vidga frågan så att den ska uppfattas som en bred allmänpolitisk fråga. Det senare skedde utifrån en föreställning om att detta var
nödvändigt för att vinna gehör.
Susanne Dodillets forskning har uppmärksammat några av de idéer som
var framträdande i debatten, särskilt uppehåller hon sig vid den radikalfeministiska ideologin som ser prostitution som våld mot kvinnor, något hon
menar var utmärkande för den svenska debatten (Dodillet, 2009). Den dynamiska frameanalysen har fångat många olika idéer om prostitution som
förekom i debatten och därmed visat att det pågick en meningsstrid om hur
prostitution borde uppfattas. Analysen har också visat att samma åtgärdsförslag, exempelvis kriminalisering, kan motiveras utifrån olika problemuppfattningar och orsaksbeskrivningar. Den svenska lagen var enligt min me171

ning resultatet av en meningsstrid mellan olika idéer om prostitution, snarare
än följden av en logisk och enhetlig idé som präglade den svenska debatten i
sin helhet. Kulturförklaringar, som Dodillet anger som skäl till att Tyskland
och Sverige valt olika lösningar i prostitutionsfrågan, menar jag blir trovärdiga som förklaringar till politik först om de kan brytas ned till en analys av
vilka idéer som får genomslag i en viss politisk kontext.
Jag skulle dessutom vilja nyansera bilden av att kravet på kundkriminalisering framförallt drevs med radikalfeministiska förtecken där prostitution
formulerades som ett uttryck för våld mot kvinnor. Av min analys framgår
att kravet drevs framförallt på basis av en genusanalys där prostitution beskrevs som ett uttryck för en ojämlik relation mellan könen men inte likställdes med våld mot kvinnor. Radikalfeministiska idéer uttrycktes av enstaka
aktörer sent i den politiska processen och då framförallt på den utomparlamentariska arenan. Huvudargumenten för kundkriminalisering formulerades
emellertid inte i dessa termer vilket jag har visat i processtudien. Av den
framgår också att en central idé i argumentationen för en kundkriminalisering var ett individperspektiv på ansvarsfrågan. Köparen pekades ut som
medveten om sina handlingar och som ansvarig för dem. Härigenom skilde
sig den generella kriminalpolitiska inramningen av frågan från den som företräddes av förespråkare för sociala åtgärder mot prostitution, eftersom den
senare inramningen lägger ansvaret på samhället och därigenom fråntar individerna ett ansvar för sina handlingar.
Av min analys framgår också att det inte i första hand var radikalfeminister och den utomparlamentariska kvinnorörelsen som drev frågan om en
kundkriminalisering. I hög grad drevs frågan inom riksdagen och de etablerade partierna. Många borgerliga kvinnor från Centerpartiet, Folkpartiet och
Kristdemokraterna var aktiva förespråkare. Individperspektivet på ansvarsfrågan torde ha legat mer i linje med en liberal ideologi och därför tror jag att
det hade stor betydelse att de borgerliga kvinnoförbunden engagerade sig i
prostitutionsfrågan.
Dodillet lyfter fram synen på kvinnan som passivt offer som central i den
svenska prostitutionsdebatten och som en bärande idé i sexköpslagens konstruktion. Också detta påstående kan nyanseras utifrån min analys. Analysen
visar att den socialpolitiska inramning som var institutionaliserad i Sverige
ända tills den ersattes med en kriminalpolitisk i och med sexköpslagen, uttryckte en idé om både mannen och kvinnan i prostitutionen som offer för
sociala strukturer. Det är således inte endast kvinnan i prostitution som har
betraktats som ett offer i den svenska debatten utan även mannen. Ett argument mot kundkriminalisering som angavs i statliga utredningar var till och
med att åtgärden var orimlig eftersom mannen/köparen borde ses som ett
offer. Utifrån min analys vill jag hävda att skiljelinjen i debatten huvudsakligen handlade om huruvida mannen/köparen bör ses som ansvarig för sina
handlingar och straffas för dem eller ej, inte om huruvida kvinnan är ett offer. Förespråkare av kundkriminalisering har framförallt argumenterat ut172

ifrån idén om att mannen/köparen bör göras ansvarig för sina handlingar.
Dubbelkriminaliseringsförespråkare har försökt lyfta diskussionen om kvinnan i prostitutionen som ansvarig för sina handlingar i samma utsträckning
som mannen.
Den dynamiska frameanalysen tydliggör att det finns många sätt att uppfatta problemet med prostitution. Kampen om hur prostitution ska uppfattas
pågick i två decennier innan sexköpslagen genomfördes och den fortsätter
ännu. Parallellt med diskussionen på den politiska arenan pågår en diskussion bland feminister och prostitutionsforskare. Fältet är splittrat just för att
det inte råder enighet om vad som är problemet med prostitution. I diskussionen används empirisk forskning av båda sidor för att stödja olika idéer om
prostitution och hänvisningar till ”fakta” blir en del i meningsskapandet av
frågan.

Avhandlingens bidrag till den feministiska forskningen
När det gäller att analysera policy där kön utgör en central dimension menar
jag att det här fallet har visat på styrkan med en feministisk policyanalys som
inte på förhand kategoriserar utfallet av policy som feministiskt. Därigenom
läggs fokus på processen istället för på utfallet. Analysen strävar efter att
vara förutsättningslös och forskaren undviker överflödiga normativa diskussioner om hur policy bör kategoriseras. Jag betraktar den här avhandlingen
som ett bidrag till en feministisk policyanalys som med fördel kan utvecklas
och förfinas ytterligare!
Sexköpslagen kan betraktas som ett fall där kvinnors närvaro inom politiken får betydelse. Det är framförallt kvinnor i riksdagen från olika politiska
partier som har drivit frågan om en kundkriminalisering. I takt med att kvinnors representation i riksdagen ökade, växte även stödet för kundkriminalisering. Hög kvinnorepresentation tycks ha varit gynnsam, men samtidigt var
enskilda kvinnors politiska handlande viktigt för att driva igenom kravet på
lagstiftning. Forskningsresultaten bidrar härigenom till forskningsfältet om
kvinnors substantiella representation genom att ur ett processperspektiv och
på mikronivå analysera dynamiken i ett fall där kvinnor har fungerat som
centrala politiska aktörer. Inom forskningen om kvinnors substantiella representation menar jag att det läggs alltför stort fokus på utfallet. Istället för att
fokusera på kvinnor som politiska aktörer läggs fokus på att bakvägen förklara en policy som utifrån dess utfall kategoriseras som substantiell kvinnorepresentation.
Vikten av att tillmäta aktörer en central roll för att förstå hur idéer kan
fungera hindrande och möjliggörande ser jag som ett bidrag till policyforskning om idéers betydelse mer generellt men också till genusforskningen. När
det gäller kvinnor som politiska aktörer och deras strategiska handlande har
den här analysen visat på flera fall av kvinnors samarbete och koalitionsbild173

ning. Tvärpolitiskt samarbete över både parlamentsgränserna och partigränserna har förekommit ett flertal gånger. En enande faktor har varit att prostitution uppfattats som en kvinnofråga.
Genom att analysera samspelet mellan idéer och aktörer motsäger den här
analysen tidigare forskning om idéer kring kön och makt i Sverige. Det finns
inom denna forskning en föreställning om att det är svårt att driva frågor om
de formuleras i termer av könens olikhet och skilda intressen (Hobson,
2003). Sexköpslagen går genom sin utformning mot dessa förställningar,
eftersom dess konstruktion utgår från en idé om könens olikhet och skilda
intressen i prostitutionsverksamheten. Analysen i avhandlingen har visat att
flera av de aktörer som drivit frågan om en kriminalisering i sitt handlande
har utgått just från uppfattningen att det är svårt att driva en fråga som feministisk eller ens kvinnopolitisk. De har därför strävat efter att formulera frågan som inklusiv och allmänpolitisk vilket stämmer med tidigare forskningsresultat. Den intressanta frågan är att dessa aktörer utgår från sin uppfattning
av situationen. Om deras uppfattning stämmer överens med målgruppens
uppfattning är oklart; dvs. var det verkligen så att de personer som aktivisterna försökte övertyga skulle ha varit svårare att övertyga om frågan hade
formulerats i könsspecifika makttermer?
Att sexköpslagen infördes kan tolkas som att aktivisternas uppfattning
inte delades av målgruppen. Aktörerna handlar utifrån hur de uppfattar situationen, vilket inte nödvändigtvis alltid stämmer med hur deras målgrupp
uppfattar situationen.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram två saker som jag menar är betydelsefulla för att förstå interaktionen mellan idéer och aktörer i policyprocesser. För
det första att aktörerna är centrala för att förstå hur idéer fungerar eftersom
det är aktörerna som bär upp idéerna. Policyanalyser av idéer är därför betjänta av att också aktörernas handlande analyseras.
För det andra vill jag understryka värdet av att i policyanalys undersöka
aktörernas uppfattningar och inte enbart stipulera dem utifrån institutioner
och andra kontextuella faktorer. Min analys visar att utgången av policyprocessen kring den svenska prostitutionslagstiftningen var långt ifrån så given
som bedömare har hävdat i efterhand.
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Summary

This dissertation investigates the interaction between ideas and actors in
policy production, both theoretically and empirically in the case of Swedish
prostitution policy. The aim of the thesis is threefold: to explain the policy
process which resulted in a ban on the purchase of sexual services in 1998;
to understand the dynamics in gendered policy; and to develop a dynamic
model of frame analysis that allows exploration of the interaction between
actors and ideas in policy production.

Policy production as a dynamic and interactive process
What is the problem of prostitution? The answer to this question depends on
how it is framed. There is disagreement about how to understand the problem of prostitution, and as a consequence, different solutions have been advocated. The Swedish prostitution legislation of 1998 that criminalizes the
purchase, but not the sale, of sexual services has been widely debated both in
Sweden and internationally. While the law is formally gender neutral, its
intention was to tackle prostitution through a statement about prostitution as
a phenomenon and practice of gender inequality that is incompatible with a
gender equal society.
Critics of the law argue that criminalization is a misguided method to address prostitution which actually worsens the situation of women in prostitution. Advocates, in contrast, emphasize the uniqueness of a policy that challenges patriarchy and addresses the demand, thereby making the buyer responsible for his actions rather than accepting male sexual entitlement as
inevitable. This ongoing public debate reflects the nature of prostitution as a
controversial policy issue and also highlights the importance to analyze ideas
in order to understand policy and politics.
Policy production can be conceived of as a struggle of meaning in which
some ideas are institutionalized and other ignored. This struggle of meaning
involves a range of actors who are actively deconstructing and reconstructing understandings and discourses. At the same time, the prevailing ideas
create contextual conditions that restrict and enable the actors’ formulation
of meaning. Accordingly, I argue that the policy process should be analyzed
as a dynamic process in which actors and ideas interact. The constructivist
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foundation of the thesis implies that a policy analysis in which ideas and
actors are taken seriously must meet the following three criteria:
1. Ideas should be comprehended and analyzed as social constructs
that are formed in a dynamic process.
2. Actors should be analyzed as active in the process of meaning
construction.
3. Ideas should be expected to both restrict and enable actors; this
implies explicit analysis of the interaction between ideas and actors.
I claim that these three criteria have not been fully integrated in existing
policy theories about ideas and actors. In this dissertation, in order to close
this gap, I develop a framework for dynamic frame analysis, which includes
all three key propositions listed above.
Inspired by historical institutionalism, I highlight the importance of a historical perspective when ideas are at the center of the analysis and also stress
that the level of institutionalization of an idea is crucial for understanding the
context and the actors’ maneuverability within it. Based on feminist theory,
gender based structures of power are deemed important for understanding
the dynamics of policy. Hence, to analyze gendered policy specifically ideas
about power and gender must also be included in the dynamic frame analysis.

Dynamic frame analysis – a contribution to policy
analysis
The first part of the thesis develops a framework for dynamic policy analysis. I draw on frame analysis which is an analytical method within the constructivist tradition that has the potential to integrate both ideas and actors.
However, existent perspectives of frame analysis have other theoretical purposes and empirical focuses than this dissertation. In consequence, I develop
a model of dynamic frame analysis that makes it possible to explore policy
production as an interactive process between ideas and actors.
My model of dynamic frame analysis incorporates three central aspects:
ideas, actors, and the interaction between ideas and actors. The first part of
the framework analyzes the ideas about problems, their causes and solutions
as policy frames. In the second part ideas are analyzed as facilitating and
restricting actors’ room of maneuver. The level of institutionalization of a
frame is considered in order to better comprehend both the relation between
different frames, and the relationship between frames and context. The
second part also includes the aspect of jurisdictional boundaries. Jurisdiction
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can be conceptualized in the intersection between the framing of an issue
and its context. The framing of an issue is critical to the jurisdiction of a
political issue, which in turn is decisive for how the issue is handled and for
actors’ room of maneuver.
The third part of the model investigates actors’ strategic involvement in
policy production, and focuses on different framing strategies such as frame
bridging and frame extension. The consequences of such strategic framing
are also recognized in terms of risks and limitations of strategic framing.
Two additional strategies, in which ideas play an important role, are included
in the framework: the use of jurisdictional boundaries and coalition formation.
The strength of this dynamic model of frame analysis is the integration of
these three aspects of policy making: the construction of meaning, actors’
involvement in such meaning construction, and the role of ideas as restricting and facilitating actors’ maneuverability. This is why the model allows
the analysis of policy production as a dynamic, interactive process between
ideas and actors. I suggest this represents a theoretical contribution to the
research field of policy making.

Swedish prostitution policy
The second part of the dissertation applies the dynamic model of frame analysis that was introduced above to analyze Swedish prostitution policy, from
the beginning of the 1970s until 1998 when the ban on the purchase of sexual services was passed. The empirical analysis consists of three sub-studies
in which different aspects of the policy process are in focus. The analyses in
these three studies make use of official documents such as inquiries, reports,
motions, bills and committee proposals, as well as 25 interviews with key
actors who were involved in the policy process.
The first sub-study is a process analysis that covers the entire period, from
1970 to 1998. The main focus here is the different problem framings of prostitution. What ideas about problems, causes and solutions do actors express
in their competing frames? A contextual perspective is included by analyzing the institutionalization of ideas and jurisdictional changes over time. In
tracing the process a critical juncture is identified in 1992, which proved to
be crucial for the advancement of a criminal understanding of prostitution.
The second sub-study focuses on this critical juncture and analyzes the interaction between ideas and actors on a micro level in order to understand
the actors’ conduct in terms of framing and strategies at this point in time.
The third sub-study is based mainly on interviews and explores the role of
key actors involved in the policy process and their strategic framing attempts.
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All three studies acknowledge the dynamic interaction between ideas and
actors, and together they provide a comprehensive analysis of the policy
process that preceded criminalization of the purchase of sexual services in
Sweden.

How can the Swedish ban on the purchase of sexual
services be explained?
The explanation elaborated in this dissertation emphasizes the interaction
between ideas and actors in the policy process as crucial to making the process comprehensive. Part of the explanation can be found in the institutionalization of different ideas at different points in time. My analysis illustrates
that the process was path dependent in the sense that the time sequence was
important for the final outcome. Along the journey towards criminalization a
social framing of prostitution was replaced by a client criminal framing.
Since the 1970s, the criminal framing of prostitution was gradually recognized and the process can be analyzed as an institutionalization of a new idea
– or frame – of prostitution.
The time sequence can be summarized as follows: the initial institutionalization of prostitution as a problem per se in the beginning of the 1980s
meant that arguments in favour of a normalization of prostitution became
more difficult to pursue. The next important step was that prostitution was
institutionalized as gendered in the 1980s, which, in combination with the
already institutionalized abolitionist frame, made certain claims more plausible than others, such as the criminalization of the client. On the other hand,
claims for a normalization of prostitution as sex work – based on a competing gendered analysis of prostitution – did not fit within the abolitionist
frame already institutionalized.
Taken together these two developments favoured the criminal frame, and
its advocates took the opportunity to pursue it at a critical juncture in the
beginning of the 1990s. The analysis of the actors’ conduct at this critical
point gives insights into how actors can make a difference and explains how
they may use experience from other contexts to break norms and pursue new
ideas. As a result, the criminal frame of prostitution was recognized as a
viable alternative to the social frame, both in the parliament and by the government. These steps enabled the debate in middle of the 1990s between
different criminal framings. Finally a frame that criminalized both buyer and
seller was rejected in favour of a frame that criminalized only the client, and
this frame was institutionalized through the 1998 ban on the purchase of
sexual services.
The reason behind this development can be found in the third sub-study,
on the actors’ strategies, which shows how a group of women in parliament
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from both left wing and liberal parties had worked since the 1970s for a
client criminalisation. This study complements the other two sub-studies by
presenting and scrutinizing the actors’ perspective. It shows how actors
worked to frame prostitution as a political issue that should fall under criminal law. It also highlights that, although mostly women were involved in this
process, they tried to frame prostitution as a gender neutral issue in order to
gain more support. However, at the same time, women managed to cooperate on the issue in female networks thanks to the framing of prostitution in
terms of gender. These somewhat conflicting strategies thus conceptualize a
feminist paradox in practice.
Furthermore, the sub-study demonstrates how strategic framing can have
unexpected consequences for the actors, by for example enabling coalitions
through an inclusive framing of prostitution, but at the same time involving a
risk to benefit ideas in conflict with the ones pursued originally.
Taken together the three sub-studies illustrate that policy production is a
complex process and how dynamic frame analysis can further our understanding of it.

Contributions to the research on Swedish prostitution
policy
Previous research on ideas about power and gender in Sweden has stressed
that the Swedish context can be characterized as a universalistic frame that
makes it difficult to pursue gendered claims which articulate gender differences in power and agency. Against this background, the Swedish prostitution legislation is a puzzle that challenges the universalistic frame. My analysis shows that many of the actors involved in the process indeed shared this
understanding of the Swedish context and realized that a passing of the law
would mean a contradiction in this respect. The analysis thereby highlights
that actors may act upon their ideas not only about policy but also about the
context or the target group. It also points out that the perception of the target
group may differ from the actual ideas held by the target group, and still
have an impact.
In relation to previous research on the ban on the purchase of sexual services, this dissertation makes important contributions. First, the analysis is
much more comprehensive than existing studies both empirically and in
terms of analytical approach. Indeed, this is the first time that a systematic
process analysis and interviews with key actors have been combined on the
subject. The systematic study of the interaction between ideas and actors has
given rise to new insights into the gradual changes over time in the framing
of prostitution, its path dependence and the strategic choices of actors. Most
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concretely, my process analysis provides a more nuanced understanding of
the ideas from which the client criminalization claim emanated.
In previous research it has been argued that the Swedish prostitution policy is an expression of a radical feminist view of prostitution as violence
against women. My analysis shows that the client criminalization claim in
fact emanated from other ideas. The claim to criminalize the purchase of
sexual services was framed in terms of unequal, hierarchical gender relations
but not as violence against women.
Furthermore, the feminist policy analysis of this study has enabled an
open-ended analysis of ideas about gender and power, thereby highlighting
the implications of differences in the understanding of gender relations in
prostitution. In sum, my analysis illustrates that the outcome of the policy
process of the Swedish prostitution policy was not as self evident as has
often been stressed retrospectively.
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