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1. Introduktion

1.1 Inledning:

Sverige var 1999 det första land i världen att införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Det var

alltså endast köp av sexuella tjänster som kriminalierades – inte säljandet.1 Frågan om prostitutionens

vara eller icke vara i det svenska samhället var en diskussion som pågick i över 30 år innan någon

lagstiftning i frågan blev verklighet. Medan det är olagligt att köpa sexuella tjänster i Sverige är det

lagligt i länder i Sveriges omedelbara närhet; både i Tyskland och Danmark sker sexhandeln helt öppet

till den grad av att prostituerade betalar skatt och är en del av samhällsekonomin.2 I Tyskland beräknas

över 400.000 kvinnor3 arbeta som prostituerade, trots den geografiska närheten mellan våra länder ser

alltså den kriminalpolitiska situationen helt annorlunda ut. Länderna har tagit olika vägar för att nå

fram till vad de anser på bästa sätt kunna hjälpa dessa individer. 

Införandet av den typ av lagstifning som Sverige valde var något unikt i världen och svenska politiker

har  uttryckt  en  stolthet  och  vilja  att  exportera  lagen  till  omvärlden.  Denna  vilja  har  inte  varit

partipolitiskt  grundad  eller  symtomatisk  för  ett  enskilt  block  inom  svensk  politik.  Istället  har

företrädare för flera oliker partier i Sverige, med väldigt olika ideoligiska utgångspunkter, argumenterat

för  en  export  av  den  svenska  sexköpslagen  och  den  modell  den  tagit.4 5 6 Det  har  sedan

kriminaliseringen av sexköp i Sverige funnits en politisk konsensus om att detta var rätt väg att gå. De

enda partipolitiska grupperingar som kritiserat lagstiftningen och verkat för en avkriminalisering är de

olika liberala ungdomsförbunden.7 8 9 

Det går att skönja en viss stolthet över att ha infört en unik lösning på något som setts som ett problem,

prostitution.  Alla är dock inte lika överens som Sverige gällande frågan om kriminaliseringen av köp

av sexuella tjänster. Globalt sett har till exempel feminister svårt att enas i frågan.10 Detta gör frågan än

1 Expressen, 2016-04-26
2 US Department of State, 2008
3 Real Stars, 2016
4 Kristdemokraterna, 2014
5 Socialdemokraterna, 2006
6 Expressen, 2009-04-25
7 Hela Hälsingland, 2009
8 Expressen, 20015-08-31
9 Frihetssmedjan, 2013
10 Scoular. The subject of prostitution, s.347
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mer  intressant,  hur  kan  feminister  i  ett  land  se  prostitution  som det  mest  kvinnoförnedrande  och

förminskande som finns medan frågan för feminister i ett annat land istället handlar om kvinnors rätt

till  sin egen kropp och till självbestämmande? Just denna fråga kommer min uppsats troligtvis inte

kunna svara på men den kan ändå ge en inblick i hur policyskapandet bakom den här typen av frågor

ser ut och visa hur aktörer lägger betydelser i frågor som kanske inte existerat tidigare eller som andra

ser helt annorlunda på. 

Sedan det svenska införandet har ytterligare fyra länder infört liknande lagstifningar; Island, Norge,

Frankrike  och  Storbrtiannien.11 2009  kriminalierades  sexköp  i  vårt  grannland  Norge,  där  Sverige

agerade stor inspirationskälla.  Fokus i denna uppsats ligger på Norge, och mer specifikt på den norska

sexköpslagstiftningen samt arbetet som föregick lagstiftningen. Det ligger stort intresse i att försöka

förstå och analysera den här typen av policyskapande där frågan inte har någon klassisk ideologisk

hemvist. 

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  med  hjälp  av  teorier  gällande  frameing  analysera  den  norska

policyskapandeprocessen gällande den sexköpslag som röstades igenom 2008 och togs i bruk 2009.

Den här specifika frågan är intressant att titta närmare på då det är ett så pass unikt sätt att kombatera

sexhandeln. Hur politikernas ordval och inramning gällande frågan ser ut och är utformade kan hjälpa

oss att förstå policyskapandets komplexa mekanismer ytterligare. 

Därför ser min frågeställning ut som följande:

Vilka argument användes för och mot en kriminalisering av köp av sexuella tjänster i Norge? Går det

att urskilja några frame-strategier i den typen av argument som användes? 

Syftet med denna uppsats kommer inte att vara att utvärdera huruvida argumenten som läggs fram av

de  olika  sidorna  är  bra  eller  dåliga  utan  istället  fokusera  på  hur  argumenten  såg  ut  och  i  vilket

sammanhang  de  användes.  Uppsatsen  kommer  inte  heller  att  ta  ställning  i  frågan  huruvida

kriminalisering av köp av sexuella tjänster är en effektiv åtgärd, inga normativa värderingar angående

prostitutionens  vara  eller  icke  vara  i  vårt  samhälle  tar  plats  i  denna  uppsats.  Det  är  fenomenet

kriminalisering  av  sexuella  tjänster  som  studeras.  Det  kommer  inte  heller  att  finnas  med  något

11 Omni, 2016

4



nutidsperspektiv,  alltså  hur väl  lagstiftningen föll  ut  eller  hur  effektiv  den egentligen var.  Den här

uppsatsen ska ses som en studie av policyskapandet, där idéer, aktörer och deras interaktion analyseras

för att få en större förståelse för politiska processer i allmänhet och politiska processer som inte har

någon naturlig ideologisk koppling i synnerhet. 

1.3 Metod och material:

För  att  kunna  besvara  min  frågeställning  och  uppfylla  uppsatsens  syfte  har  jag  valt  att  utföra  en

textanalys tillsammans med frame-analys.  I en undersökning som fokuserar på en politisk fråga, och

diskussionerna kring den, kan avgränsningarna se olika ut. I mitt fall har jag avgränsat mig vid den

politiska  processen  i  Stortinget  och  de  argument  som  finns  dokumenterade  från  debatter  och

utskottsmöten.  Det material som är fokus för analys i denna uppsats är två dokument från det norska

Stortinget.  De  två  dokumenten  är  justitieutskottets  inlaga  i  frågan  och  en  transkription  som

dokumenterade den debatt som hölls i Stortinget i frågan. Anledningen till att det blev just dessa två

dokument är att jag anser att dessa dokument tillsammans visar frågans olika sidor. Dokumenten tar vid

i olika instanser och de diskussioner som äger i dem har olika utseende, från justitieutskottets lyckta

dörrar till den öppna debatt som sker framför allas ögon. I och med dokumentens olika karaktär ger de

en övergriplig och innefattande bild av vilka argument som har använts i frågan och hur dessa argument

har presenterats. 

Även den utomparlamentariska arenan och de idéer och tankar som framförts där hade kunnat vara

intressant att undersöka men detta hade enligt min mening varit allt för tidskrävande. Detta på grund av

den mängd ytterligare dokument som hade behövt analyseras och det faktum att dokumenten är skrivna

på ett  språk som inte  är  mitt  modersmål.  Djupintervjuer  av det  slag Josefina Eriksson utfört  i  sin

avhandling hade varit intressant för att få än mer förståelse i de processer som dokumenten kan ha

missat, bakom den politiska ridån. Detta har jag dock inte haft någon möjlighet att utföra och jag ser

inte heller att denna uppsats lider av detta. 

Jag kommer att analysera ovan nämnda dokument med hjälp av frame-analyser hämtade från David A.

Snow, E Burke Rochford  Rochjord,  Steven K.  Worden och Robert  D.  Benford samt  en dynamisk

frame-analys hämtad från Jenny Eriksson. Dessa kommer att beskrivas närmre i nästa del. Jag kommer

först  lista  de  argument  för  och  mot  kriminalisering  som framförts  i  de  olika  dokumenten  i  min
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resultatdel, det kommer alltså vara en genomgång ett dokument i taget. Därefter kommer analysdelen

innehållande en genomgång av argumentens innehåll, hur ofta de förekommer och vilken typ av frame-

strategi det går att koppla till. 

2. Teori:

2.1 Dynamisk frameanalys

För att på ett bra sätt kunna analysera det policyskapande som ägde rum i Norge i och med införandet

av en sexköpslagstiftning har jag tittat på Jenny Erikssons avhandling gällande den historiska period

som  ledde  upp  till  införandet  av  en  svensk  sexköpslagstiftning.  Denna  uppsats  saknar  alltså  det

historiska perspektiv som Eriksson avhandlingar har men jag ser ändå stora möjligheter att använda en

del av det verktyg Eriksson skapat till denna uppsats. Fokus på policyskapande är gemensamt för både

Erikssons avhandling och denna uppsats men där min enbart fokuserar på officiella dokument från det

norska Stortinget  har  Eriksson som kommer beskrivas  mer  nedan förutom riksdagsdokument även

utfört ett antal djupintervjuer. 

Syftet med Erikssons avhandling var alltså hur politiska reformer, i det här fallet sexköpslagen, går att

förklara och förstå genom att de dynamiska processerna och policyskapandet undersöks. Alltså arenor

där idéer och aktörer träffas och interagerar, denna interaktion ses som central för att förstå och förklara

hur vissa politiska reformer kommer till och mer generellt för att förstå politik i stort. De olika idéerna

som figurerar i den arena där aktörerarna vistas ses som förutsättningar för dessa aktörers handlande.12

De debatter som utförts i riksdagen respektive Stortinget är exempel på dessa politiska arenor där idéer

framförs och interaktioner mellan dessa sker.  För att få en förståelse hur Eriksson använder sig av

frame-analys och hur hon bygger upp en typ av frame-analys kommer avhandlingens innehåll  och

utformning  sammanfattas  nedanför.  Avhandlingen  ger  även  en  inblick  i  hur  komplicerad  och

diversifierad frågan om kriminaliseringen av sexköp är, hur frågan oavsett politiskt tillhörighet eller

ideoligsk bakgrund kan ena eller splittra.

Den period som är fokus för Erikssons avhandling är den politiska processen gällande köp av sexuella

tjänster i Sverige från 1970-talet fram till 1998, då sexköpslagens infördes. Det material som analyseras

är  dokument från regeringen och riksdagen så som utredningar,  propositioner,  remissvar,  motioner,

12 Eriksson. Strider om mening, s.17
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debattprotokoll och utskottsbetänkanden. Förutom detta har Eriksson utfört djupintervjuer med några

hon ser som centrala aktörer i frågan, politiker som på något olika sett engagerat sig i frågan under

periodens gång.13 

Eriksson  beskriver  prostitutionsfrågan  som  en  frågan  där  det  inte  finns  tydliga  partipolitiska

dimensioner,  utan  det  är  en fråga där  politik  och sammarbete  över  partigränser  möjliggörs  och är

nödvändigt för att få fram något konkret.14 I denna fråga har det främst varit de olika kvinnoförbund

som engagerat sig i frågan och även sammarbetat över partigränserna.15 Politiska lösningar gällande

frågan om prostitution har till stor del möjliggjorts tack vare att andra typer av problem har kopplats till

prostitution. Denna typ av agerande kommer presenteras närmare längre fram i teoriavsnittet. Beroende

på  vilket  problem  en  kopplar  till  prostitution  så  kommer  en  också  komma  fram  till  olika

åtgärdsförslag.16 

Eriksson menar vidare att det behövs ett teoretiskt ramverk där både aktörer och idéer figurerar, men

även interaktionen mellan dessa, för att kunna förklara policy och hur policyskapandet går till.  Det

ramverk hon skapat i sin avhandling kallas för dynamisk frameanalys och ämnar att läga fokus på idéer

i analysen. Aktörer kommer dock även de finnas med, både som kreatörer av idéer och påverkade av

idéer som är dominerade.17 Tillsammans med de andra typer av frame-analyser eller frame-inriktningar

som presenteras längre fram kommer denna uppsats alltså försöka förklara det policyskapandet som

skedde i Norge i och med införandet av sexköpslagen. 

13 Eriksson. Strider om mening,, s17
14 Eriksson. Strider om mening, s9
15 Eriksson. Strider om mening, s79
16 Eriksson. Strider om mening, s9
17 Eriksson. Strider om mening, s15
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Den dynamiska frameanalysen som Eriksson skapat kan enligt henne själv sammanfattas i tre punkter,

vilka är:18

För att förstå den politiska process som låg bakom den svenska sexköpslagstiftningen ger avhandlignen

en bakgrundsinformation till hur den historiska policyn gällande prostitution sett ut i Sverige. Denna

bakgrundsinformation tar, som nämnts tidigare, sin början på 1970-talet då frågan på allvar kom upp på

den politiska dagordningen.19 

I  början  av  den  tidsperiod  som  undersökts  av  Eriksson  försökte  politiker  föra  upp  frågan  om

prostitution på dagsordningen genom att inrama den som ett socialpolitiskt problem, ett problem som

därför borde hanteras med sociala åtgärder. Orsaken till prostitutionen sades vara av social karaktär och

skulle därför lösas med socialpolitiska ingrepp.20 Problemet sågs inte som ett kriminalpolitiskt problem

och därför sågs inte kriminalisering som ett svar på problemet. 

En lösning som lades fram på detta social problem var att inrätta statliga bordeller där verksamheten

skulle  regleras  och kontrolleras för att  då komma till  bukt  med det  som sågs vara problemet med

prostitution. Detta förslag hade inte särskligt stort stöd i riksdagen men kan ändå ses som ett exempel

18 Eriksson. Strider om mening, s48
19 Eriksson. Strider om mening, s66
20 Eriksson. Strider om mening, s71
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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 genusfierade och i så fall på vilket sätt.
- Relationen mellan olika inramninar 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 aktörrerna som delaktiga
- Inramningsförsök kopplas till aktörer.
- Aktörernas strategiska användning av idéer analyseras.
- Konsekvenserna av strategisk inramning uppmärksammas i termer av risker och 
begränsningar



på vilka tankegångar som fanns inom svensk politik vid denna tid. Det var alltså  inte prostitutionen i

sig som sågs som ett problem utan de sociala problem idkarna utsattes för.21 I dessa tankegångar ingick

även de om kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp och rätt att välja om hon ska sälja

sex eller inte. Dessa idéer var symtomatiskt för den politiska tidsandan som lade stort fokus på kvinnlig

och sexuell frigörelse.22

Tongångarna kom att förändras på 1980-talet då en rad kvinnororganisationer uttallade sig i frågan om

prostitution,  till  exempel  Centerns  kvinnoförbund  framhöll  att  prostitution  är  oförenligt  med

principerna om alla människor jämställdhet och frihet. De framhöll alltså att prositution stod i motsats

till  jämställdhet, ett skifte till  vissa idéer som nämnts ovan. I riksdagsdebatten likställde dåvarande

socialministern  Karin  Söder  prostitution  med  kvinnoförakt  och  pekade  på  prostitution  som  ett

jämställdhetsproblem.23 

Det  lagsförslag som lades  fram av den sittande  borgerliga  regeringen vid denna tidpunkt  gällande

prostitution fokuserade dock på social åtgärder för att komma till bukt med problemet och följde alltså

inte de strömningar som satts igång av kvinnoförbunden. Satsningar på förebyggande åtgärder så som

information och fokus på uppfostran premierades, skolan skulle ha en viktig roll i det förebyggande

arbetet. Förslaget ansåg inte att prostitutionen borde kriminalisera.24

Under efterföljande tidsperiod kom frågan upp flera gånger på den politiska dagordninger i och med

flera motioners yrkande på kriminalisering av sexuella tjänster. Gemensamt för dessa motioner var att

de inte var partipolitiska utan rörde sig över partigränser där det allt som oftast var kvinnoförbunden

som stod bakom dem. Det rörde sig alltså om en tvärpolitisk fråga där partitillhörighet spelade mindre

roll och samarbete över blockgränser var inte ovanligt.25

Idéen att frågan om prostitution skulle lösas med socialpolitiska ingrepp var den dominerande fram till

1990-talets  början  då  frågan  om  kriminalisering  på  allvar  fick  fäste.  Ett  argument  som  till  stort

genomslag  var  att  en  kriminalisering  skulle  agera  som  hinder  mot  spridningen  av  hiv.26 En

21 Eriksson. Strider om mening, s72
22 Eriksson. Strider om mening, s73
23 Eriksson. Strider om mening, s77
24 Eriksson. Strider om mening, s77
25 Eriksson. Strider om mening, s79
26 Eriksson. Strider om mening, s100
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kriminalpolitisk åtgärd föreslog alltså för att komma till bukt med ett socialt problem. Flera av Eriksson

intervjuobjekt hävdar att frågan om kriminalisering var lättare att lyfta när problemet kunde kopplas till

hiv.  Här  använde  de  sig  alltså  av  en  typ  av  frame-bridging  -  kopplar  den  huvudsakliga  frågan,

prostitution, till ett problem det inte tidigare setts som en del av. 

Det lagförslag som sedan lades fram i februari 1998 fokuserade på den obalans i makförhållande som

sågs finnans mellan könen och att prostitution var ett av de mest extrema exemplen på detta. 27 

Den röda tråd som visar sig under den tidsperiod Eriksson studerat är att de som aktivt drivit frågan om

kriminalisering är de olika partiernas kvinnoförbund  det har alltså inte varit en partipolitisk fråga.

Faktum är att partierna i stort inte alltid varit för en kriminalisering trots att dess kvinnoförbund varit

det.28 Förutom på 1970-talet när det fanns vissa förespråkare för en statlig bordellverksamhet är det

inga som utåt har arbetat för att prostitution ska vara en legal verksamhet. Däremot finns det flera som

har argumneterat att en kriminalisering är ineffektiv när det kommer till att hjälpa de prostituerade och

har istället föreslagit socialpolitiska åtgärder.29 Det som går att se i denna avhandling är att argumenten

för och mot en kriminalisering av köp av sexuella tjänster har förändrats under tidsperiodens gång,

även hur argumenten har presenterats har förändrats. Användandet av frameing har blivit mer påtagligt

under periodens gång och policyskapandet kan ses som en process där idéerna och dess frameing har

förändrats över tid för att till slut mynna ut i en kriminalisering. 

2.2 Frame-analys

David A. Snow, E Burke Rochford Rochjord, Steven K. Worden och Robert D. Benford har skapat en

mall med fyra olika sorters frame-strategier som tillsammans ska täcka den frameing som behandlar

hur mobiliseringen av sociala grupper sker. Enligt ovan nämnda författare behövs det någon typ av

frame-inriktning för att en idé eller ett tankesätt ska få några följeslagare, oavsett frågans natur eller

intensitet.30 Det  ramverk  som författarna  skapat  är  alltså  i  första  hand  syftat  till  att  förklara  hur

mobiliseringen  av  sociala  grupper  sker,  det  är  inte  ett  ramverk  som  skapats  för  att  förklara

interaktionerna  och  på  vilket  sätt  informationen  framförs  i  policyskapandet.  Jag  har  dock  höga

förhoppningar om att detta ramverk tillsammans med den dynamiska frameanalys skapad av Jenny

27 Eriksson. Strider om mening,  s112
28 Eriksson. Strider om mening,  s138
29 Eriksson. Strider om mening,  s142
30 Snow, Burke Rochford, Worden och Benford. Frame Alignment Processes, s467
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Eriksson står sig lämpade för att ge fullgod analys av de skeenden denna uppsats ämnar skildra. 

Det är alltså fyra olika sorters frame-strategier som skapats av Snow, Rochford, Worden och Benford.

Jag har dock valt  att  fokusera på 2 av dessa då jag anser att  de är bäst  lämpade att  appliceras på

policyskapande  istället  för  att  fokusera  på  mobilisering  av  sociala  grupper  som  var  strategiernas

urpsrungliga syfte. De två jag har valt att fokusera på är Frame Bridging och Frame Extension.

Min uppsats kommer alltså till stor del att bygga på dessa två strategier, för att försöka förstå hur olika

politiska budskap förmedlas, vad de kopplas till och vilken typ av metod som används flitigast. Därför

kommer de olika frame-strategierna här presenteras närmare. Då det inte finns någon officiell svensk

term på dessa begrepp kommer de i denna uppsats benämnas med sina engelska namn. 

Den första strategin kallas Frame Bridging och innebär sammankopplandet av två frågor som kan anses

vara  ideologiskt  besläktade men som historiskt  inte  har  kopplats  samman.  Det  kan alltså  vara  två

politiska  frågor  som för  att  få  större  genomslag  eller  på  något  sätt  komma  upp  på  den  politiska

dagordningen  kopplas  samman.31 Exempel  på  detta  från  politiken  är  till  exempel  de  kopplingar

president Richard Nixon gjorde för att legitimera det amerikanska ”War on Drugs”. President Nixon

försökte få den amerikanska befolkningens syn på droganvändare att förändras från att se dem som

alienerade ungdomar som hamnat i sin sitts på grund av sociala problem till att droganvändare istället

var hårt kriminella som attackerade det som var moraliskt rätt i det amerikanska samhället. Synen på

problemet med droger  i  det  amerikanska samhället  förändrades  alltså,  i  och med president Nixons

frame bridging, från en socialpolitisk angelägenhet till en kriminalpolitisk.32

Den andra strategin kallas alltså för Frame Extension och handlar precis som namnet avslöjar om att

göra ramen för den idé som ska säljas in mer inklusiv och addera fler värderingar för att kunna få stöd

av  en  bredare  mängd  individer.33 Inramingen  blir  alltså  mindre  specifik  och  kan  sväva  ut  för  att

attrahera individer som inte tidigare intresserat sig av den specifika frågan. Det handlar alltså inte om

att koppla till ett annat fenomen som i frame bridging utan istället att vidga den inramning som redan

finns och på så sätt rymma fler aspekter av den fråga det gäller. Ett exempel på detta fenomen går att

31 Snow, Burke Rochford, Worden och Benford. Frame Alignment Processes, s467
32 The Atlantic
33 Snow, Burke Rochford, Worden och Benford. Frame Alignment Processes, s472
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hitta i Jenny Erikssons avhandling där hon beskriver hur förespråkarna för en kriminalisering av sexköp

såg  till  att  inkorporera  element  från  den  socialpolitiska  problembeskrivningen.  Ramen  för

kriminalpolitiska åtgärder utvidgades och användandet av innehåll från socialpolitiken såg till väcka

intresse och gehör hos en massa som inte tidigare stått bakom en kriminalisering.34

3. Resultat och Analys:

3.1 Debatt i Stortinget:

Här följer en genom av den debatt som ägde rum i Stortinget i frågan om kriminalisering av köp av

sexuella  tjänster.  Argumenten  och  vilken  typ  av  frameing-strategie  som  kan  ligga  bakom  dem

analyseras  för  att  sedan  sammanfattas.  Detta  är  argumenten  som  användes  för  och  mot  en

kriminalisering av köp av sexuella tjänster i Norge. 

Talare 1 från Arbederpartiet:35 (för)

”Komiteen  vil  bekjempe  alle  former  for  menneskehandel,  både  nasjonalt  og  internasjonalt,  og

understreker at det i denne kampen ikke finnes enkle løsninger”

”Trolig er mange av disse kvinnene ofre for menneskehandel og tvangsprostitusjon. I Fafo-rapporten

«Crossing Borders» konkluderes  det  med at  det  er  svært  vanskelig  å trekke klare  grenser  mellom

prostitusjon  og  menneskehandel  der  det  er  bakmenn  og  halliker  involvert.  Kvinner  som av  ulike

grunner har valgt å gå inn i prostitusjonen, kan like fullt bli utnyttet og bli ofre for menneskehandel.”

Talare 1 kopplar ihop i sin argumentation ihop människohandel och prostitution som ett argument för

en  kriminalisering.  Hen  hävdar  att  det  är  svårt  att  dra  någon  gräns  mellan  prostitution  och

människohandel varför det bästa och säkraste är att kriminalisera. Detta argument skulle inte falla in

under ramen för fram bridging trots att den kopplar samman två, vad vissa kan argumentera, olika

frågor – människohandel och prostitution.36 Detta är dock en sammankoppling som genom historien

varit  ganska vanlig,  det är  inget  nytt  sätt  att  inrama frågan om kriminalisering av sexulla tjänster.

34 Eriksson. Strider om mening, s146
35 Odelstinget. Møte, s36
36 Snow, Burke Rochford, Worden och Benford. Frame Alignment Processes, s467
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Däremot skulle det kunna vara ett fall av frame extension då talaren utvidgar begreppet prostitution till

att även innefatta människohandel. 

Talare 2 från Fremskrittspartiet:37 (mot)

”Jentene ser med frykt på en kriminalisering og mener det vil  føre til  en hardere og vanskeligere

hverdag for den enkelte”

”Fremskrittspartiet mener det er helt feil vei å gå å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Vi er redd

for at prostitusjonen ikke vil forsvinne, men bare gå under jorden, hvor det vil bli vanskeligere for

politiet og hjelpeapparatet å ha oversikt.”

”Fremskrittspartiet mener at vi først og fremst må skille mellom menneskehandel og prostitusjon.”

”Jeg må til slutt få lov til å kommentere forslaget om å kriminalisere kjøp også i utlandet. Det er

vanskelig å se for seg hvordan norsk politi reelt sett skal kunne forfølge nordmenn som kjøper seksuelle

tjenester fra personer over 18 år i utlandet. Dette vil kreve mye ressurser til norsk politi, og i enkelte

land er dette heller ikke straffbart.”

”Fremskrittspartiet mener dette er skikkelig symbolpolitikk som det er umulig å håndheve”. 

”Vi kan ikke alltid kriminalisere alt vi ikke liker, og jeg vil gå så langt som å si at denne loven bærer

sterkt preg av å være en renovasjonslov.”

”Vi har faktisk i dag lover som forbyr hallikvirksomhet og menneskehandel”

Talare 2 menar att en kriminalisering skulle leda till sämre förhållanden för de sexarbetare som verkar i

Norge och att prostitution skulle gå under jorden, där det skulle vara svårare för samhället att ha någon

slags överblick. Detta skulle kunna ses som en typ frame extension då problemet utvidgas från att bara

37 Odelstinget. Møte, s37
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omfatta köpandet och säljandet av sexuella tjänster till hur samhället ska kunna övervaka de aktiviter

som försiggår i samhället. Talare 2 nämner precis som talare 1 människohandel men hävdar istället att

det vi måste separera dessa företeelser från varandra, att dessa inte är samma sak och att det redan finns

lagstiftning  mot  människohandel  i  Norge.  Därefter  följer  ett  argument  som är  exempel  på  frame

bridging, alltså att talaren kopplar frågan som diskuteras till något den inte kopplats till tidigare. Frågan

kopplas  ihop   med  polisens  bristande  resurser  för  att  klara  av  den  kriminalisering  som  förelås,

samhället ska inte klara av den extra börda som kommer av en kriminalisering. 

Talare 3 från Sosialistisk Ventreparti:38 (för)

”kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester er et viktig virkemiddel for å begrense menneskehandel”

”Et  lovforbud vil  gjøre  Norge til  et  mindre attraktivt  mål  for  menneskehandel  og  trafficking  med

utenlandske prostituerte”

Det första argumentet angående människohandel har redan tagits upp i samband med talare 1. Det

andra argumentet är dock nytt och handlar om att en kriminalisering skulle innebära mindre incitament

för kriminella att bedriva sin verksamhet gällande människohandel och trafficking i Norge. Detta är ett

exempel  på fram bridging där frågan om kriminalisering sammankopplas  med kriminellas vilja  att

utföra sin verksamhet i landet. 

Talare 4 från Kristelig Folkeparti:39 (för)

”mener at prostitusjon er overgrep – det å kjøpe et annet menneske er et overgrep mot det mennesket”

”Dette forbudet vil endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed føre til et mindre marked for

prostitusjon og menneskehandel”

”Kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester er kun ett av flere tiltak som skal til for å bekjempe

prostitusjon og menneskehandel, men det er et vesentlig bidrag for å hindre økning og rekruttering av

kunder”

38 Odelstinget. Møte, s38
39 Odelstinget. Møte, s39
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”Vi vedtar i dag et forbud mot vår tids slavehandel”

Fokus ligger hos talare 4 precis som tidigare till viss del på människohandel, eller slavhandel som hen

kallar det, och detta har diskuterats i samband med talare 1. Däremot framför talare 4 två argumentat

som inte framgått tidigare, att kriminalisering kommer minska efterfrågan på sexuella tjänster samt att

det hindrar rekryteringar av nya kunder. Detta är ett exempel på frame bridging då den parten som inte

diskuterats tidigare förs upp på dagordningen, den som köper sexuella tjänster. Talaren menar alltså att

med en kriminalisering försvinner också en stor del av den grupp som tidigare velat köpa sexuella

tjänster. 

Talare 5 från Senterpartiet:40 (för)

”Kriminalisering er eit  verknadsfullt  grep – ikkje  berre for å hindre og avgrense kjøp av seksuell

handling og omgang, men for å hindre rekruttering av både prostituerte og kjøparar.”

”I Senterpartiet meiner vi at det å tillate prostitusjon i framtida ikkje er den beste måten å hjelpe dei

prostituerte på.”

Talare 5 använder diskuterar också kriminaliseringens möjlighet att minska antalet köpare men även

minska antalet som söker sig till prostitution för sitt levebröd. Detta diskuteras ovan i samband med

talare 4. Hen för även fram argumentet att för att på bästa sätt kunna hjälpa de prostituerade behövs det

ett förbud mot prostitution. 

Talare 6 från Venstre:41 (mot)

”Jeg vil gjerne si det slik at jeg synes det er drøyt å si at man gjør noe av omtanke for noen, når man i

praksis kan gjøre livet vanskeligere. Det er ærlig nok å si at man ikke liker prostitusjon, det er ærlig

nok  å  si  at  man ikke  liker  kjøp  av  sex,  og  har  det  som sine  motiver,  men hvis  man bruker  som

begrunnelse at livet blir bedre for dem det gjelder, synes jeg det er en usedvanlig dårlig begrunnelse.”

40 Odelstinget. Møte, s39
41 Odelstinget. Møte, s40
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Talare  6  använder  sig  av  samma  typ  av  argument  som  talare  2  först  använde  sig  av,  att  en

kriminalisering skulle förvärra situationen för de prostituerade. 

Talare 7 från Arbederpartiet:42(för) 

”markeres det tydelig utad en forsterket kamp mot prostitusjon og menneskehandel” 

”Mennesker skal ikke være til salgs.”

”Menneskehandel og seksuell utnyttelse er i høy grad et internasjonalt problem. Et forbud mot kjøp av

seksuelle tjenester i utlandet vil være et bidrag til gode holdninger uavhengig av landegrenser.”

”Forbudet vil dessuten kunne gjøre de norske reglene mer synlige utenlands og på den måten også

kunne påvirke andre lands lovgivning sterkere enn ellers.”

Det första argumentet är det som flera talare redan använt sig av, att prostitution är människohandel –

detta går att läsa mer om ovan. Det andra argument är dock nytt och pekar på hur prostitution och

människohandel är ett internationellt problem och  genom en lagstiftning hjälper Norge till i kampen

mot  detta.  Lagstiftningen ska även verka  som inspiration för  omvärlden att  gå samma väg för  att

motverka  människohandeln.  Detta  är  ett  exempel  på  frame bridging,  talaren  kopplar  samman den

norska kriminaliseringen med en vilja att påverka omvärlden i en specifik riktning politiskt. Man skulle

kunna säga att talaren försöker sätta frågan i ett nytt perspektiv genom att se den som ett internationellt

solidariskt projekt istället för bara en norsk angelägenhet. 

Talare 8 från Arbederpartiet:43 (för)  

”i Norge skal ikke mennesker være til salgs”

”Så er også det å kjøpe sex å trampe på seksuell likestilling mellom menn og kvinner. Når vi vet at

unge gutter fra videregående skoler de siste årene har debutert seksuelt med prostituerte, hva slags syn

får de guttene på kvinners seksualitet?”

42 Odelstinget. Møte, s41
43 Odelstinget. Møte, s42
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”En lov mot kjøp av seksuelle tjenester er et oppgjør med strukturer og holdninger som reduserer

kvinner og kvinners seksualitet til en vare.”

Det första argumentet är det som flera talare redan använt sig av, att prostitution är människohandel –

detta går att läsa mer om ovan. De argument som följer ämnar istället till att likställa prostitution med

ett sexuellt förtryck av kvinnor och upprätthållandet av strukturer som reduserar kvinnans sexualitet till

en vara. Jag skulle påstå att detta är en form av frame bridging där frågan om kriminalisering kopplas

till en annan fråga, i det här fallet förtrycket av kvinnor, och är det första argumentet i debatten med ett

uttalat genusperspektiv. 

Talare 9 från Arbederpartiet:44 (för) 

”mot moderne slaveri.”

”Eg er overbevist om at det i den norske folkesjela er moralsk uakseptabelt at Noregs rike menn skal

kunna kjøpa Afrikas fattige døtre.”

Det första argumentet är det som flera talare redan använt sig av, att prostitution är människohandel –

detta  går  att  läsa  mer  om  ovan.  I  argument  nummer  två  använder  sig  talaren  av  ett  klass-  och

moralargument. Talaren pekar på hur om det inte blir en kriminalisering av köp av sexuella tjänster

godkänner  Norge  utnyttjandet  av  de  som har  det  sämre  ställt  i  världen.  Genom att  inte  säga  nej

godtycker alltså  Norge enligt talaren. Detta är en frame bridging strategi där talaren kopplar samman

prostitution med de rikas utnyttjande av de fattiga, den starka utnyttjar den svaga för egen vinning.

Detta försöker göra frågan än mer lättförståelig, att den handlar om maktstrukturer mellan de som har

mycket i världen och de som har lite. 

Talare 10 från Fremskrittspartiet:45 (mot)

”Konklusjonen min er at dette ikke kan være noe annet enn en opprydningsaksjon fra Regjeringen, for

både Regjeringen og folk flest har i alle år vært klar over at prostitusjon har foregått her i landet.”

44 Odelstinget. Møte, s42
45 Odelstinget. Møte, s43
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”Da så Sverige innførte et forbud, svømte Oslos paradegater over av nigerianske og østeuropeiske

prostituerte som ikke lenger var ønsket I Sverige. Og ikke bare det, men de ble svært aggressive I

markedsføringen sin  også.  Da ble  prostitusjon  et  problem.  Det  ble  rett  og  slett  for  synlig  og  for

påtrengende, og det var ingen ønsket situasjon for Regjeringen.”

”Den forsvinner bare fra gatemiljøet. Prostitusjonen vil gjemme seg bak lukkede dører, der kvinner er

mer utsatt og langt mer ubeskyttet enn ute på gaten”

”Jeg har for øvrig merket meg at Regjeringen bruker menneskehandel som et argument i saken, og

dette til tross for at det er forbudt med hallikvirksomhet, det er forbud mot menneskehandel, og dette

reguleres i andre lover. Har man så dårlige argumenter for å innføre en lov at man må trekke inn

argumenter som ikke holder”

De första två argumenten som framförs av talare 10 ämnar att ifrågasätta de underliggande osakerna till

att  en  kriminalisering  föreslagits.  Talaren  pekar  på  att  de  politiska  partierna  varit  medvetna  om

prostitutionen i landet under en lång tid och det var först när den blev för synlig och påträngande som

en kriminalisering föreslogs. Detta är  en typ av frame extension där talaren utvidgar frågan till  att

handla om de bakomliggande orsakerna till att lagförslaget förts fram. Hen försöker visa att situationen

som den är under en lång tid och ifrågasätter varför det just nu behövs en förändring. De argument som

följer  har  redan  tagits  upp  tidigare  om  att  en  kriminalisering  endast  skulle  utmynna  i  sämre

förhållanden för de sexarbetare som verkar i Norge och att prostitution skulle gå under jorden. Nämns

även, precis som tidigare, att lagar om människohandel och trafficking redan existerar i det norksa

rättssystemet.

Talare 11 från Kristelig Folkeparti:46 (för) 

”Den er normgivende og sier at kvinner og menn eller barn ikke kan være salgsvare”

Talare 11 argumenterar för att en lag skulle verka normskapande i det norska samhället och visa att

ingen människa kan köpas eller säljas. Detta är ett typ av argument som använts ovan där fokus med

46 Odelstinget. Møte, s43
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lagen alltså är att påverka människors syns på frågan utöver att verka som en förbjudande mekanism.

Talare 12 från Høyre:47 (mot)

”I Sverige har man lagt til grunn at det er ikke så vanskelig med prostitusjon for gutter fordi de gjør

det for kortere tid, det er for å forebygge hiv”

”Hvorfor i all verden står ikke alle de som er så opptatt av kriminalisering, og roper like høyt om de

mennene som også selger sex”

De argument som kommer från talare  12 ämnar att  problematisera den debatt  som först  angående

kriminaliseringen, mer specifikt  varför ingen diskuterar de män som säljer sex – hen tycker att  de

glömts bort i debatten. Detta är ett exempel på frame extension där frågan om kriminalisering alltså

breddas och diskussionen om vilka som egentligen inkluderas i detta lagförslag börjar. Det skulle även

kunnas ses som en kritik mot bakgrunden till lagen, varför fokuserar lagförslaget bara på de kvinnor

som säljer sex? 

Talare 13 från Arbederpartiet:48 (för) 

”Jeg har selv stått her mange ganger, som saksordfører for lover, og snakket mye om det normative ved

lovgivning. Det synes jeg også i denne saken er et godt argument. Hvis vi rammer markedet, er det all

mulig grunn til å tro at vi også rammer eller reduserer rekrutteringen til prostitusjon”

”godt argument at forskningen sier så tydelig at det er ekstremt vanskelig å skille prostitusjon og

menneskehandel”

Precis  som  tidigare  talare  argumenterat  för  fokuserar  talare  13  på  det  normativa  värdet  med  en

kriminalisering av köp av sexuella tjänster.  Hen argumenterar att  en lagstiftning på området skulle

reducera antalet individer som hamnar i prostitution. 

Även  det  andra  argumentet  är  det  som  flera  talare  redan  använt  sig  av,  att  prostitution  är

människohandel – detta går att läsa mer om ovan.

47 Odelstinget. Møte, s44
48 Odelstinget. Møte, s44
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Talare 14 från Venstre:49 (mot)

”Når man så sier at man vedtar en lov mot slaveri, er det feil. Det har vi gjort for lengst. Innsatsen mot

trafficking har vi hatt for lengst.”

”Selv  har  jeg  en  dyp  uro  for  at  man  ved  kriminalisering  skal  gjøre  det  lettere  for  en  del  av

bakmennene”

Talare 14 argumenterar,  precis  som tidigare talare i  frågan gjort,  att  lagar om människohandel och

trafficking redan existerar i det norksa rättssystemet. Hen ser alltså inte prostitution som likställt med

människohandel. Även det andra argumentet har figurerat ovan, att en kriminalisering skulle minska

statens inblick i verksamheten och på så sätt underlätta för de kriminella som står bakom prostitutionen.

Talare 15 från Kristelig Folkeparti:50 (för) 

”Når det gjelder synet på prostitusjon, har jeg et klart syn på det. Jeg mener det er et overgrep mot

kvinner og menn.”

Argumentet som kommer från talare 15 har redan diskuterats ovan, att prostitutionen är ett övergrepp

mot de kvinnor och män som säljs. Prostitution framställs alltså som ett förtryck av den som säljs.

Talare 16 från Sosialistisk Ventreparti:51 (för) 

”Representanten Woldseth sa at da Sverige forbød kjøp av seksuelle tjenester, ble Norges paradegate

fylt av nigerianske damer. Men da er det bare å tenke videre: Hva betyr det? Jo, det betyr at når ikke

markedet er til stede der, så kommer de hit. Da går det an å tenke videre: Hvis alle land forbyr det, blir

markedet kvelt, og da får kvinner – og de menn som også blir kjøpt – verdigheten sin tilbake. Det

gjelder bare å føre kampen videre skritt for skritt.”

Detta argument har figurerat ovan och kan sägas handla om att se frågan som större än att bara handla

om Norge. Den handlar mer en slags internationell solidaritet i frågan men också att Norge kan agera

föregångsland för att på så sätt inspirera andra länder att gå samma väg för att få bukt med det hen ser

49 Odelstinget. Møte, s45
50 Odelstinget. Møte, s46
51 Odelstinget. Møte, s46
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som ett problem. Talaren argumenterar att om att alla länder förbjuder prostitution så kommer inte

problemet flytta från land till land utan istället upphöra helt. Hen menar vidare att detta är en process

som måste ske  i steg, varför Norge ska agera föregångsland. 

Talare 17 från Arbederpartiet:52 (för) 

”bekjempe menneskehandel”

Detta  argument  är  det  som  flera  talare  redan  använt  sig  av,  att  prostitution  är  likställt  med

människohandel – detta går att läsa mer om detta argument tidigare i denna del av uppsatsen. 

Talare 18 från Fremskrittspartiet:53 (mot)

”Jeg tror at det vi ser her i dag, rett og slett er en rekke fordommer. Vi gjør oppgående kvinner og

menn om til ofre alle sammen, hver eneste en. Det er ikke alle som er ofre. Det er noen som faktisk

velger dette selv.”

”Selvsagt skal vi bekjempe menneskehandel – selvsagt skal vi det. Vi har godkjent, og vi har ratifisert

en  konvensjon mot menneskehandel.  Det  er  lover  som regulerer  menneskehandel.  Det  er  noe helt

annet. Det går ikke an å bruke det som argument.”

”I dette landet, hvor vi nå ser en formidabel krise innenfor politiet, innfører vi nå en lov for å jakte på

kriminelle sex-kunder. Hvordan har vi tenkt å gjennomføre det?”

Det första argumentet från talare 18 går ut på att lagförslaget är baserat på fördomar, talaren menar att

inte alla som sysslar med prostitution är tvingade till det. En del gör det för att de faktiskt valt det

själva. Samhället försöker genom lagstiftningen göra alla som är involverade i prositution till offer,

vilket talaren ställer sig emot. Detta anser jag vara en typ av frame extension, ramen för problemet

utvidgas till att ta in andra omständigheter som inte diskuterats av de som lagt fram lagförslaget. Rätten

till sin egen kropp ställts mot det faktum att visa utnyttjas, men talaren vill verkligen lyfta fram att inte

alla utnyttjas inom säljandet av sexuella tjänster. Talaren använder sig sedan av samma argument som

flera motståndare mot lagstiftningen redan använt sig av, att lagar om människohandel och trafficking

52 Odelstinget. Møte, s46
53 Odelstinget. Møte, s47
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redan  existerar  i  det  norksa  rättssystemet.  Hen  ser  alltså  inte  prostitution  som  likställt  med

människohandel. Även det sista argumentet har figurerat tidigare, se talare 2, och handlar om polisens

möjligheter  att  implementera  lagstiftningen.  Hen  pekar  på  att  den  norska  polisen  redan  lider  av

bristande  resurser  och  att  de  skulle  ha  svårt  kunna  utföra  de  extra  uppgifter  som  i  och  med

kriminaliseringen skulle läggas på deras axlar.

Talare 19 från Kristelig Folkeparti:54 (för) 

”En del  av  de sosialpolitiske  tiltakene  som må treffe  noen av  de  kvinnene og mennene som er  I

prostitusjon, handler om at vi må ha en kraftig forbedring av rusomsorgen.”

”Vi vet at bakmennene i den store trafficking-saken i Trondheim sa at grunnen til at de valgte Norge,

var  at  vi  ikke  hadde denne typen lovforbud hos  oss.  Så  dette  vil  virke  preventivt  når  det  gjelder

bakmenns holdning til hvor de velger prostitusjon. Det vi må gjøre, er å jobbe internasjonalt for at

flere land kommer med i dette, og at man ikke bare flytter disse kvinnene til andre land”

Det första argumentet från talare 19 i frågan handlar om att koppla samman frågan om prostitution med

missbruck, mer specifikt med vården av missbrukare. Detta är ett exempel på fram bridging, frågan om

prostitution kopplas samman med ett uppfattat problem om missbruk bland de som är prostituerade.

Argumentet  ämnar  att  koppla  samman  det  kriminalpolitiska  problemet  kriminalisering  av  köp  av

sexuella  tjänster  med  ett  socialpolitiskt  problem,  drogmissbruk  i  det  norska  samhället.  Argument

nummer två har använts tidigare av förespråkare av lagstiftningen och kan sägas handla om att  se

frågan ur ett större, internationellt perspektiv. Hen menar att det globala problemet prostitution går att

lösa om fler länder går samma lösning till väga som Norge, då ska det inte finnas några länder för

hallickarna att flytta sin verksamhet till när det landet de verkar i förbjuder verksamheten. Norge ska

aktivt arbeta för att sprida denna lösning till omvärlden. 

Talare 20 från Høyre:55 (mot)

”Når det gjelder erfaringene fra Sverige, er det faktisk sånn at det kommer nigerianske kvinner til

Sverige, for de har hørt at det skal bli kriminalisert i Norge. Og der har det altså vært kriminalisert i ti

54 Odelstinget. Møte, s47
55 Odelstinget. Møte, s48
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år. Det synes jeg sier noe om erfaringene i Sverige”

Talare 20 pekar på hur prostituerade i Norge rört sig över gränsen till Sverige när en kriminalisering av

köp  av  sexuella  tjänster  närmat  sig  i  Norge.  Hen  ser  detta  som  ett  bevis  på  att  den  svenska

lagstiftningen varit verkanslös och att en lagstiftning inte gör någon skillnad på sikt – kanske bara på

kort  tid.  Detta argument är en typ av frame extension,  frågans natur utvidgas till  att  diskutera hur

lagstiftningen  fungerat  i  grannlandet  –  huruvida  den  har  haft  någon  egentligen  verkan.  Talaren

använder  det  hen  ser  som ett  dåligt  exempel  på  lagstiftning  för  att  förstärka  sitt  argument  att  en

kriminalisering är en tandlös åtgärd för att komma åt de förespråkarna för lagstiftningen ser som ett

problem. 

Talare 21 från Arbederpartiet:56 (för) 

”Det første er at det er veldig vanskeleg å skilja mellom menneskehandel og prostitusjon når vi antek

at over 70 pst. av dei som er utsette for menneskehandel, hamnar i prostitusjon”

Detta  argumentet  är  detsamma som flera  förespråkare  för  en  lagstiftning  redan  använt  sig  av,  att

prostitution är människohandel – detta går att läsa mer om ovan. 

3.2 Justitieutskottet 

Här gås dokumentet från Justitieutskottet igenom och de olika argument som läggs fram av utskottets

medlemmar  analyserar  och  försöker  kopplas  till  en  av  de  frameing-strategier  som  presenterats  i

uppsatsen. 

• “Komiteen vil fremheve at menneskehandel er vår tids slaveri. Komiteen vil ikke akseptere en

stadig  mer  omfattende  internasjonal  handel  med  mennesker.  Dette  er  alvorlig  organisert

kriminalitet som innebærer grove krenkelser av ofrenes menneskerettigheter”57.

Det första argumentet som läggs fram från Justitieutskottet för en kriminalisering av köp av sexuella

tjänster  är  att  prostitution  är  likställt  med  människohandel  vilket  ses  som  slaveri  av  de

utskottsmedlemmar som är för en kriminalisering. Argumentets frame-strategi har diskuterats närmare i

materialet  från  debatten  i  Stortinget.  Utskottet  väljer  även  att  argumentera  att  denna  organiserade

56 Odelstinget. Møte, s48
57 Innstilling fra justiskomiteen, s5 
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kriminaliet, som de anser att detta är, innebär att de män och kvinnor som säljs i sexhandeln får sina

mänskliga  rättigheter  kränkta.  Även  detta  argument  analyseras  närmare  i  delen  från  debatten  i

Stortinget. 

• “Et  annet  flertall  ,  medlemmene  fra  Arbeiderpartiet,  Høyre  og  Sosialistisk  Venstreparti  ,

understreker at prostitusjon er et sosialt problem og må bekjempes med et bredt spekter av

tiltak”58

Nästföljande argument handlar om att de medlemmar som är för en kriminalisering anser att frågan om

prostitution  är  ett  brett  problem  med  många  olika  sidor.  Det  är  både  en  kriminalpolitisk  och

socialpolitisk fråga där båda delarna i samhället måsta arbete i symbios, däför är kriminalisering ett

steg i att få bukt med detta, enligt dem, samhälliga problem. Detta är ett exempel på en frame-extension

argumentation  där  frågans  natur  utvidgas  till  att  både  vara  ett  kriminalpoliskt-  och  socialpolitiskt

problem. Därför anser medlemmarna att båda delarna behövs – alltså måste en kriminalisering ske. 

• “Så lenge kjøp av seksuelle tjenester er tillatt, vil Norge etter komiteens flertalls , medlemmene

fra  Arbeiderpartiet  og  Sosialistisk  Venstrepartis  oppfatning  være  et  ettertraktet  mål  for

menneskehandel og trafficking av utenlandske prostituerte for kriminelle nettverk.”59

Detta argument är likställt med det första argument som läggs fram av utskottet. Att prostitution är

likställt med människohandel men även att Norge utan en lagstiftning mot detta är ett attraktivt land för

kriminella.  Detta  kan  ses  likvärdigt  med  ett  argument  som  användes  i  debatten  i  Stortinget  där

förespråkare för en lagstiftning pekade på lagens möjlighet att hålla kriminella element utanför Norge

och minska incitamenten för någon att slå sig in på denna marknad. 

• “Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti , viser til at

enkelte prostituerte har problemer med rusavhengighet.”60

Argumentet handlar om att koppla samman frågan om prostitution med missbruck, mer specifikt med

58 Innstilling fra justiskomiteen, s5 
59 Innstilling fra justiskomiteen, s6 
60 Innstilling fra justiskomiteen, s8
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vården av missbrukare, detta görs även i debatten i Stortinget. Frågan om prostitution kopplas samman

med viljan att hjälpa missbrukare, vilka i det här fallet även är prostituerade. Argumentet går alltså ut

på hur staten genom en kriminalpolitisk åtgärd ska ta hand om ett socialt  problem som existerar i

samhället. 

• “Disse  medlemmer  registrerer  at  Regjeringen  i  denne  saken  likestiller  prostitusjon  og

menneskehandel.  Dissemedlemmer  mener  det  er  et  klart  skille  mellom menneskehandel  og

prostitusjon.  Man  har  i  dag  lovverk  som  gjør  det  straffbart  med  hallikvirksomhet,

menneskehandel og tvangsprostitusjon”61 

Argumentet att prositution och människohandel är två olika företeelser och att de inte ska likställas är

ett  argument  som figurerar  även i  debatten i  Stortinget.  Tanken är  att  det  redan är  lagstadgat  mot

människohandel och trafficking i norsk lag och eftersom prostitution inte är likställt med dessa behövs

det inte heller någon lagstiftning. De som är mot lagstiftningen är överrens med de som är för om att

människohandel och trafficking inte ska existera i Norge, däremot anser de som är mot lagtstiftningen

alltså att prostitution inte ska kopplas samman med dessa begrepp. Tanken här är att prositution inte

behöver vara lika med tvång utan det finns människor som av egen fri vilja säljer sexuella tjänster. 

• “Disse medlemmer mener at kriminalisering ikke er den rette vei å gå. Prostitusjonen vil da gå

under jorda, og det vil gjøre hverdagen vanskeligere for den enkelte prostituerte. Dette kan føre

til økt makt til halliker og bakmenn”62 

Detta  argument  menar  att  en  kriminalisering  av  köp  av  sexuella  tjänster  skulle  leda  till  sämre

förhållanden för de sexarbetare som verkar i Norge. Detta då prostitution skulle gå under jorden, där

det skulle vara svårare för samhället att ha någon slags överblick. Dessa medlemmar av utskottet menar

att kriminelisering därför inte är rätt väg att gå, ur hänsyn för de män och kvinnor som i dagsläget är

involverade i  att  sälja sexuella tjänster.  Genom att  se prostitutionen gå under jord och bli  allt  mer

osynlig för samhället se dessa medlemmar även att makten hos eventuella hallickar kan öka, vilket

också försämrar vilkoren för de som säljer sexuella tjänster. 

61 Innstilling fra justiskomiteen, s10
62 Innstilling fra justiskomiteen, s10
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• “Disse medlemmer mener en kriminalisering av sexkjøp vil føre til at prostitusjonen ikke vil

forsvinne, men gå under jorda hvor det blir vanskeligere for politiet og hjelpeapparatet å ha

oversikt” 63

Se ovan analyserade argumentation från medlemmar i justitieutskottet. Även detta handlar om att  en

kriminalisering av köp av sexuella tjänster skulle leda till att de som säljer sex i Norge skulle få det

sämre då samhällets insyn i verksamhet skulle minska.

• “Disse medlemmer viser  til  at  politiet  i  dag er i  en historisk bemanningskrise og ikke har

kapasitet til å følge opp mange av dagens straffebestemmelser”64  

Även detta argument har figurerat i den debatt som ägde rum i Stortinget där fokus ligger på den norska

polisens underbemmaning och frågeställning om den har möjlighet att utföra det extra arbete som nu

läggs  på  deras  axlar.  Argumentet  syftar  även  till  fråga  hur  den  norska  polisen  ska  klara  av  de

arbetsuppgifter  de  har  sedan  innan  en  eventuell  kriminalisering  av  köp  av  sexuella  tjänster  då

arbetsbördan blir än större. 

3.3 Sammanfattning av resultatet: 

3.3.1 Genomgång av de argumenet som använts 

Här presenteras hur ofta de olika argumenten förekom i de två dokument som analyserats. De olika

argumenten kommer listas efter hur ofta de förekom. Sedan visas en sammanställning över hur ofta de

olika frameing-strategierna användes.

Förekom 14 gånger:

• Människohandel  användes  som argument  14 gånger  i  de dokument som analyserats  och är

därmed  det  argument  som  var  mest  förekommande.  Det  användas  som  argument  för  en

kriminalisering av köp av sexuella tjänster 10 gånger. Prostitution sågs där som likställt med

människohandel, förespråkarna såg ingen sätt att göra skillnad på dessa två begrepp och stod

därför bakom lagförslaget. 4 gånger användes då människohandel i argument som motsatte sig

en  kriminalisering.  Argumentationen  var  då  att  människohandel  och  prostitution  är  skilda

fenomen som går att sära på varför en kriminalisering av prostitution träffar fel. Vill samhället

63 Innstilling fra justiskomiteen, s10
64 Innstilling fra justiskomiteen, s10
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komma åt problemet med människohandel måste det använda andra verktyg då människohandel

sedan tidigare var lagstadgat mot. 

Förekom 4 gånger:

• Argumentet  att  en  kriminalisering  av  köp av  sexuella  tjänster  skulle  förlytta  verksamheten

under jord och på så sätt försämra samhällets möjlighet att uppsyn över den förekom 4 gånger.

Detta argument grundar sig i tanken att en kriminalisering är tandlös och att den motverkar

samhällets roll  som beskyddare och övervakare.  Då verksamheten blir  olaglig kommer den,

enligt denna grupp, inte läggas ner utan istället bedrivas utom synhåll för resten av samhället. 

 

• Följande  argument  var  det  näst  mest  förekommande  tillsammans  med  ovan  nämnda,  det

förekom alltså  4  gånger.  Detta  argument  var  att  en  kriminalisering  skulle  leda  till  mindre

incitament för de inblandade att utföra verksamheten att sälja sex. I och med ett förbud mot

denna typ av verksamhet skulle de inblandade alltså inte vara lika intresserade av att fortsätta

sitt arbete. Detta bygger på någon slags norm att människor inte vill syssla med något som

klassas som olagligt. 

Förekom 3 gånger:

• Argument som hävdade att  i  och med en kriminalisering av köp av sexuella tjänster skulle

förhållandet för de prostituerade försämras. Detta argument kan jämföras med argumentet som

behandlade  samhällets  möjlighet  att  ha  insyn  i  den  verksamhet  som  pågår.  Båda  dessa

argumenet bygger på tanken att  en kriminalisering inter får köpet och säljandet av sexuella

tjänster att försvinna utan att det bara går under jord och blir svårare för samhället att undersöka

det. 

• Argument som vilar på tanken att den norska polisen redan innan införandet av denna nya lag är

underbemmanade och har svårt att utföra de arbetsuppgifter de har. Genom att kriminalisera köp

av sexuella tjänster skulle polisens arbetsbörda blir ännu högre och kvaliteen på deras arbete

skulle försämras. En eventuell lagstiftning skulle därför bli tandlös då polisen inte skulle ha

någon möjlighet att implementera den  i verkligheten. 

 

• Inspirera omvärlden – argument att genom den norska lagstiftningen ska andra länder i världen

27



bli  inspirerade  av  Norges  sätt  att  lösa  det  internationella  problem som är  människohandel.

Genom att  implementera  lagen  i  Norge  ska  de  agera  föregångsland  i  en  kamp,  som vissa

förespråkare för lagen hävdar, som är internationell. Förbjuds prostitution i Norge kan de som

fortfarande vill eller måste ägna sig åt denna verksamhet flytta vidare till ett annat land, men

tanken bakom lagförslaget är alltså att sprida dessa idéer utomlands så att sexhandeln till slut

inte har någon stans att ta vägen. Man skulle alltså kunna säga att detta ses som en lösning på

global skala.  

 

• Argument att sexhandel representerar ett förtryck av den individ som säljs. Sexhandel ses därför

som  ett  brott  mot  de  mänskliga  rättigheterna  och  det  anses  däför  vara  fog  för  en

kriminaliseringen av köp. 

Förekom 2 gånger:

• Mindre incitament att köpa sexuella tjänster i och med en kriminalisering, tanken bakom detta

argument är liknande det som fokuserade på mindre incitament att utföra verksamheten. Om det

blir olagligt ser förespråkarna för lagen en stor del av de som idag köper sex falla bort. Detta då

aktiviter som är olagliga är något männsikor försöker hålla sig borta från. Även detta är alltså en

typ av moralistiskt argument. 

Förekom 1 gång:

• Rikas utnyttjande av fattiga är ett argument som fokuserade på människors makförhållande i

världen, hur det är moraliskt fel att köpa sex då maktförhållandet mellan de två individerna som

är inblandade i köpet ser så olika ut. Den som köper sex står i maktställning mot den som säljer.

Detta  argument  innefattade  även  ett  typ  av  klassperspektiv  där  den  fattiga  gruppen  blir

utnyttjade av den rika, vilket ses som moraliskt och etiskt fel.

• Ett  argument  som  framkom  mot  en  eventuell  kriminalisering  var  att  bakgrunden,  eller

anledning, till lagförslaget var diskutabelt. Hen som framförde detta argument hävdade att det

norska samhället har varit väl medveten om prostitutionen och dess verksamhet i landet under

en lång tid men det är först nu när den har börjat ta än mer plats och inkräkta på så kallade fina

områden som en kriminalisering kommer på tal. 
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• Bristande fokus på de män som säljer sex framhölls en gång i debatten som problematiskt och

ett tecken på att diskussionen kring lagen var diskriminerande mot de män som säljer sex. Även

detta skulle kunna ses som en kritik mot bakrunden till lagen men då fokus i kritiken liggen på

att män osynliggörs har jag skiljt dem åt. 

• Rätten till sin egen kropp var ett argument som framfördes mot en kriminalisering av köp av

sexuella  tjänster.  Argumentets  huvudpunkt  var  att  alla,  kvinnor  som  män,  har  en

självbestämmanderätt över sin egen kropp och ska därför, om de vill, ha möjlighet att använda

den som de vill. De ses alltså som en rättighet att kunna sälja sexuella tjänster om en gör det på

eget bevåg och utan tvång. Detta argument menar alltså att lagförslaget går emot och inskränker

på den rätt som varje individ ska ha till sin egen kropp. 

• Ett argument pekade på de sociala problem som kan ses som kopplade till prostitution och i det

här  fallet  låg fokus på vad som framställs  som ett  utbrett  missbruk bland de prostituerade.

Argumentets natur är att samhället genom en kriminalpolitisk åtgärd, kriminalisering av köp av

sexuella  tjänster,  kan komma till  bukt  med ett  socialpolitiskt  problem, drogmissbruk.  Detta

argument bygger på tanken att  individerna som prostituerar sig måste komma bort från den

verksamheten för att på ett effektivt sätt få hjälp med sina olika missbruk.

• Det sista argumentet fokuserar på hur lagstiftningar av detta slag inte är en effektiv väg för att

lösa  det  vissa  ser  som  ett  problem.  Förespråkarna  för  detta  argument  hävdar  istället  att

samhället ska använda sig av socialpolitiska åtgärder för att förbättre situationen för de som

arbetar inom sexindustrin.

3.3.2 Tabeller över förekomst av argument samt frameing strategier

Nedan följer två tabeller där det visas mer överskådligt hur ofta de olika argumenten förekom och även

vilka de olika argumenten egentligen var. Tabell 1 visar det som diskuterats ovan att människohandel

var det vanligaste argumentet som användes i de dokument som studerats. Tabell 2 visar att de två

frame strategierna som använts för att försöka förstå argumenten har figurerat lika många gånger i

dokumenten, 21 gånger var.
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Argument Förekomst, antal gånger

Människohandel 14

Samhällets insyn  i prostitutionen 4

Mindre incitament att uföra verksamheten 4

Sämre förhållande för de prostituerade 3

Polisens bristande resurser 3

Inspirera omvärlden 3

Förtryck av individen 3

Mindre incitament att köpa sexuella tjänster 2

Rikas utnyttjande av fattiga 1

Bakgrunden till lagförslaget 1

Bristande fokus på de män som säljer sex 1

Rätten till sin egen kropp 1

Missbruk bland de prostituerade 1

Lagsiftning är inte en effektiv åtgärd 1

Tabell 1: Förekomsten av argument i studerat material

Frameing strategi Förekomst, antal gånger

Frame extension 21

Frame bridging 21

Tabell 2: Förekomsten av frameing strategier i studerat material

4. Slutsats:

Den frågeställning som denna uppsats byggts på var och ämnat besvara: Vilka argument användes för

och  mot  en  kriminalisering  av  köp  av  sexuella  tjänster  i  Norge?  Går  det  urskilja  några  frame-

strategier i den typen av argument som användes? 

Det första som går att säga utifrån den frågeställning uppsatsen är byggd kring är att det argument som

använts mest är argument grundade i frågan huruvida prostitution är likställt med människohandel. Det

är  egentligen här den stora skillnaden mellan parterna legat. Även om detta är det mest förekommande

argumentet som använts i debatten kring lagstiftningen är det viktigt att framhålla att detta inte har varit
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det enda argument som figurerat. 14 olika argumentationer har använts för att försöka få fram sin poäng

angående om en är för eller mot en kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Detta kan ge en viss

förståelse i  hur  policyskapande kan se ut,  en fråga kan diskuteras ur en mängd olika vinklar.  Har

individer olika utgångspunkt i en fråga kan de använda samma typ av argument, med fokus på samma

sak, men komma fram till olika åsikter. Mina resultat skulle kunna ge en inblick i hur policyskapande

går till vid en situation när de olika sidorna har olika utgångspunkter eller iallafall när det kommer till

policyskapande kring prositution. Ska andra länder genomdriva liknande policyförändringar tror jag att

ett första steg i att nå en överskridande överenskommelse är att de olika parterna utgår från samma

ståndpunkt när det gäller sambandet mellan prositution och människohandel. Oavsett om det handlar

om legitimering eller kriminalisering. 

Till  skillnad  i  förspelet  till  den  svenska  sexköpslagen  har  situationen  i  Norge  speglats  mer  av

partipolitik än av samarbete över partigränser, iallafall om en utgår från de dokument jag studerat. För

att  få  en med djupgående förståelse för  detta  fenomen skulle  vidare studier  behövas,  företrädesvis

innehållande djupintervjuer med de som var drivande bakom lagsförslaget. Detta för att få en bättre

förståelse för det arbete som skett utanför de officiella dokument jag haft möjlighet att ta del av. Genom

intervjuer skulle även eventuella samarbeten över blockgränserna som inte fångats upp av dokumenten

vara intressanta att titta närmare på. Jag ser dock inte att denna uppsats och dess analys har blivit sämre

utan denna information. Fokus var policyskapande utifrån argumenten som framförts och tanken att

föstå dem med hjälp av frameing strategier. Information från djupintervjuer skulle inte förbättrat den

delen av uppsatsen nämnvärt. 

Vad gäller de två frame strategier som teoretiserades kring användes de enligt mina studier lika mycket

i frameingen av argumenten och deras idéer. Genustänk lyste till viss del med sin frånvaro jämfört med

hur situationen såg ut i Sverige, detta är dock inget min uppsats tagit någon hänsyn till. Fokus för

uppsatsen har inte varit att använda sig av att genusperspektiv i analysen av dokumenten. Uppenbart är

dock att  någon typ av frameing behövs för att  göra den fråga som diskuteras  mer intressant  eller

inkluderande.  Ur  policyskapandets  synpunkt  är  detta  en  viktig  lärdom,  politiska  frågor  kan  i

allmänhetens ögon bli både mer lättförståeliga och intressanta om de förydligas eller breddas genom att

en annan faktor introduceras. 
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