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Sammanfattning 

Denna uppsats är en studie på hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

bekämpas i Sverige. Problematiken med framförallt människohandel för sexuella ändamål är 

att det är ett globalt växande problem. Kraftansträngningar görs både internationellt och 

nationellt för att bekämpa denna form av organiserad brottslighet. Trots detta fortsätter 

handeln att öka.  

      Studien är en fallstudie och ett fall av förvaltningsstyrning. Empirin består av redan 

existerande källor i form av den handlingsplan som Sveriges regering har tagit fram för att 

bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I handlingsplanen återfinns 

ett antal åtgärder vilka är myndigheters och organisationers uppgift att utföra. År 2010 gav 

BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) ut en uppföljningsrapport på hur myndigheterna och 

organisationerna genomfört och arbetat med sina uppdrag. Rapporten gjordes med uppdrag av 

regeringen, uppföljningsrapporten är det andra dokumentet som ska undersökas. 

Handlingsplanen och uppföljningsrapporten kommer att tolkas utifrån en kvalitativ textanalys. 

      Studiens syfte är att med hjälp av en implementeringsteori ta reda på huruvida det som 

står i handlingsplanen stämmer överens med vad som faktiskt görs i praktiken. 

Frågeställningarna som ska sökas svar på är;  

- Hur ser myndigheternas/organisationernas implementering av regeringens 

handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

ut, utifrån vad som redovisas i BRÅ:s rapport? 

- Varför ser det ut som det gör?  

Den senare frågan ska förklaras utifrån något av begreppen att vilja, att kunna eller att förstå, 

som är en del av den implementeringsteori som används i studien.  

      Resultatet av studien blev att det finns vissa avvikelser i förvaltningsstyrningen, när det 

gäller regeringens styrning gentemot Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, 

Länsstyrelsen och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. 
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Förkortningar 

 BRÅ – Brottsförebyggande Rådet 

 EU - Europeiska Unionen 

 FN – Förenta Nationerna  

 HBT – Homosexuella-, bisexuella och transpersoner 

 IOM - Organization for migration 

 KAST – Köpare av sexuella tjänster 

 RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 

 SIDA – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 

 SIS - Statens institutionsstyrelse 

 UNICEF - The United Nations Children's Fund 
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1. Inledning 

                  “Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, 

transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or 

use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of 

the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent 

of a person having control over another person, for the purpose of 

exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation 

of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, 

forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, 

servitude or the removal of organs;”
1
 

 

Människohandel oavsett ändamål kan innebära ett hänsynslöst utnyttjande av människor som 

kan ge men för livet. Handel med människor kränker de mänskliga rättigheterna och utgör ett 

allvarligt hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen.
2
 

      Det är idag svårt att uppskatta den exakta siffran på hur många människor världen över 

som faller offer för människohandel. International Organization for migration (IOM) 

uppskattar att siffran ligger runt 800 000 personer. Då är det bara den del av människohandel 

som sker över internationella gränser som är inräknad, siffran skulle bli betydligt högre om 

man räknade med de människor som är utsatta för handel inom sina länders gränser. De mest 

vanliga förhållandena som ett offer för människohandeln utsätts för är våldtäkt, olaglig 

isolering, fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld. Efterfrågan på billig arbetskraft, sexuella 

tjänster och resurser och kriminell aktivitet är de största bakomliggande faktorerna som 

orsakar människohandel. Det är ofta människor från fattiga och korrupta länder som dras in i 

människohandeln; i de länderna är arbetslösheten hög och tillgång till en högre utbildning 

låg. Många människor som blir indragna i människohandel ser en möjlighet till en bättre 

framtid. De blir lovade bra jobb, men som sedan visar sig vara något de inte alls förväntade 

                                                 
1
 United Nation, “Office on drugs and crime”, Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, article 3, “use of terms” 
2
 Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 11 ”människohandel för sexuella och andra ändamål” 
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sig.
3
 Narkotika och vapenhandel är också två stora vinstdrivande aktiviteter inom den 

organiserade brottsligheten, dock så går 10 gram kokain endast att sälja en gång. Om man 

handlar med människor, så kan man göra det om och om igen med samma person. Den 

person som är ett offer i människohandeln för sexuella ändamål blir oftast såld och utnyttjas 

flera gånger per dag, för att sedan gå igenom samma process nästa dag.  

       Människohandel är idag ett globalt växande problem, och det krävs ett internationellt 

samarbete för att bekämpa denna brottslighet. Internationella ansträngningar har gjorts och 

görs; bland annat tog FN fram det så kallade Palermokonventionen, som är en konvention 

med riktlinjer för hur man bör bekämpa organiserad brottslighet - vilket människohandel är 

en del av. Flera länder har skrivit under konventionen.
4
 

    

    

1.1. Problemformulering 

Människohandel är idag ett globalt problem och en växande illegal marknad. Det finns en stor 

lockelse hos en del människor att bli involverad i människohandel på grund av möjligheterna 

att tjäna snabba pengar. Människohandel ger idag förhållandevis stora vinster och risken att 

bli upptäckt är relativt liten. En sådan utbredd illegal marknad som människohandel är, 

försvagar och försvårar för en ekonomisk tillväxt och i de länder där korruption råder 

försvårar det även uppbyggnaden av rättstaten.
5
 Inte minst är det ett problem på grund av att 

det är människor som utnyttjas på flera fruktansvärda tänkbara vis. Om man läser FN:s 

allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna, inser man att människohandel kränker de 

mänskliga rättigheterna på ett flertal punkter.
6
 

      Trots ansträngningar från organisationer och regeringar på både global och nationell nivå 

att bekämpa människohandel, så fortsätter den illegala marknaden att växa. Det är som 

tidigare nämnts svårt att uppskatta hur många människor som utsätts för människohandel. Den 

                                                 
3
 International Organization for Migration, www.iom.int  

4
 Kvinnojouren i Höganäs, www.kvinnojourenhoganas.se,  

5
 The Swedish government’s human rights website, www.humanrights,gov.se ”fattigdom och   

människohandel”,s.10 
6
 Brottsförebyggande rådet, www.bra.se 1 

http://www.iom.int/
http://www.kvinnojourenhoganas.se/
http://www.humanrights,gov.se/
http://www.bra.se/
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fria rörligheten i Europa har gjort det lättare för kriminella grupper att bedriva handel över de 

nationella gränserna.
7
  

      Människohandel för sexuella ändamål existerar i Sverige, dock inte i samma utsträckning 

som i många andra länder, men det är ett problem. År 2008 kom Sveriges regering ut med en 

handlingsplan för hur man ska bekämpa prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. I handlingsplanen beskriver regeringen åtgärder som bör tas för att göra 

bekämpandet så effektivt som möjligt. Mycket av ansvaret för dessa åtgärder ligger på ett 

flertal myndigheter och organisationer i Sverige.
8
 År 2010 kom BRÅ (Brottsförebyggande 

rådet) med uppdrag från regeringen ut med en uppföljningsrapport på hur de berörda 

myndigheterna/organisationerna har skött sina uppdrag.
9
 

       För att kunna bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål på ett bra 

och effektivt sätt, är det viktigt att samspelet mellan beslutsfattare och förvaltning fungerar 

som det ska. Att det som politikerna fattar beslut om implementeras på ett korrekt sätt. För att 

detta ska ske krävs det att politikerna har en god relation till förvaltningen och att de ställer 

upp mål som är rimliga för förvaltningen att genomföra. På grund av detta är det viktigt att i 

detta fall undersöka hur väl myndigheternas/organisationernas arbete med de uppdrag de 

blivit tilldelade stämmer överens med regeringens intentioner. Om det skulle visa sig att det 

finns skillnader är det viktigt att ta reda på varför det har uppstått för att kunna förhindra att 

samma sak ska hända igen. 

      Anledningen till att det i bekämpandet av prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål skulle kunna finnas skillnader mellan regeringens handlingsplan och 

myndigheternas/organisationernas arbete, kan vara för att regeringen ställer krav som är 

orimliga att genomföra. Att regeringen skulle ställa orimliga krav kan bero på att Sverige, 

som många andra länder, har det internationella samfundets ögon på sig bland annat när det 

gäller att bekämpa människohandel för sexuella ändamål. Det har en press på sig att leverera 

ett bra resultat och visa sig som ett land som kämpar för rättvisa. På grund av detta kanske 

regeringen sätter upp vissa mål utan att fundera på om Sverige har de förutsättningar som 

krävs för att kunna genomföra dessa mål.  

                                                 
7
 Brottsförebyggande rådet, www.bra.se 2 

8
 Regeringens skrivelse 2007/08:167 

9
 BRÅ rapport 2010:5 

 

http://www.bra.se/
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1.2. Syfte och frågeställning 

Utifrån den problematik som diskuterats ovan är syftet med studien att med hjälp av 

implementeringsteori undersöka om de insatser som myndigheter/organisationer i Sverige har 

fått i uppdrag av regeringen att vidta, stämmer överens med vad 

myndigheterna/organisationerna faktiskt gör i praktiken. 

 

Studiens frågeställning är; 

- Hur ser myndigheternas/organisationernas implementering av regeringens 

handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

ut, utifrån vad som redovisas i BRÅ:s rapport? 

- Varför ser det ut som det gör?  

 

 

1.3. Avgränsningar 

Människohandel kan syfta till olika ändamål. Såsom till exempel organhandel, tvångsarbete, 

stölder, tiggeri eller sexuella tjänster.
10

 Den del av människohandeln som kommer att 

undersökas i den här studien är den som syftar till människohandel för sexuella ändamål. Jag 

uppfattar att det är den delen av människohandel som fått störst uppmärksamhet i media, på 

grund av det anser jag mig ha störst förståelse för denna del av människohandel. 

      Det material som kommer användas i den här studien är Sveriges regerings handlingsplan 

för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål från år 2008 och 

BRÅ:s uppföljningsrapport på regeringens handlingsplan som gavs ut år 2010. På så vis 

begränsas denna studie i tid. 

 

 

 

 
                                                 
10

 Brottförebyggande rådet, www.bra.se 3 

http://www.bra.se/
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1.4. Tidigare forskning 

Den forskning som bedrivs inom området människohandel är idag ganska begränsad. Det är 

ofta svårt att få tag i information och material då människohandel är en illegal marknad och 

något som sker ”under jord”. I EU:s direktiv för att bekämpa människohandel trycker man på 

att forskning är en viktig del för att närma sig problemet.
11

 

      År 2008 kom forskningsrapporten ”Prostitution i Norden”, som är ett samarbete mellan 

forskare i Norden, där det övergripandet syftet har varit att fördjupa och utveckla kunskapen 

om prostitution och människohandel för sexuella syften i Norden. Bakgrunden till projektet 

kan sägas vara den som nämndes i inledningen av denna studie. Människohandeln är idag ett 

växande problem och bekämpandet av den är idag högt uppe på den politiska agendan. Alla 

de nordiska länderna har tagit fram handlingsplaner för hur man ska bekämpa denna typ av 

brottslighet. Samarbetet mellan de olika forskarna och resultatet av forskningsrapporten har 

varit ett viktigt inslag för det internationella samarbetet för att bekämpa människohandel för 

sexuella ändamål.
12

  

        Forskningsrapporten ”Prostitution i Norden” redovisar en utförlig studie om vilka 

attityder som finns, och i vilken omfattning det sker prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål i Nordens alla länder, forskarna har också undersökt vad politikerna gör. 

Dock berör inte den rapporten, och ingen annan forskning i ämnet prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål som jag har kommit i kontakt med, samspelet mellan 

beslutsfattare och förvaltning: hur ser implementeringprocessen ut från handlingsplan till 

praktik, stämmer de delarna överens med varandra? Denna studie kommer att bidra till 

forskningen på så vis att den kommer att undersöka hur handlingsplanen implementeras i 

praktiken, om politikernas mål är rimliga att genomföra utifrån hur handlingsplanen är 

formulerad och beroende på hur mycket resurser myndigheterna/organisationerna som ska 

genomföra handlingsplanerna har att röra sig med. 

        Det är viktigt att samspelet mellan politiker, myndigheter, organisationer och andra 

intressenter fungerar på ett bra sätt, för att bekämpandet av människohandel ska kunna bli så 

effektfullt som möjligt. Det är också därför viktigt att det sker forskning inom det området, då 

det till stor del är världens politiker som styr arbetet med hur människohandel ska bekämpas.  

                                                 
11

 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2011/36/EU 
12

 Holmström, C, Skilbrei, M-L, (2008) ”Prostitution i Norden”  
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1.5. Disposition 

Upplägget för uppsatsen är följande: Kapitel två behandlar vald metod, det empiriska material 

som kommer stå som grund till uppsatsen samt källkritik. Kapitel tre innehåller ett avsnitt 

med begreppsdefinitioner, ett avsnitt om uppsatsen teorianknytning. Sedan följer en 

operationalisering av teorin för att tydligöra hur den kommer att användas i analysen. Kapitel 

fyra är uppsatsens empiri-del, kapitlet kommer att redogöra för det som står i Sveriges 

regerings handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel. En redogörelse 

kommer att göras för huruvida handlingsplanen stämmer överens med det som gjorts i 

praktiken, detta med utgångspunkt i den uppföljningsrapport som har gjorts av BRÅ.
13

 
14

 

Kapitel fem är studiens analysavsnitt där uppsatsens andra frågeställning kommer att 

besvaras. I kapitel sex kommer en slutdiskussion att göras, med tankar och reflektioner 

angående det svar författaren till studien har kommit fram till. Efter slutdiskussionen kommer 

en diskussion göras angående vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Regeringens skrivelse 2007/08:167 
14

 BRÅ rapport 2010:5 
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2. Metod  

2.1. Fallstudie och fall av vad 

Denna studie är en form av fallstudie, och är ett fall av förvaltningsstyrning, från 

handlingsplan till hur den tillämpas i praktiken. Det finns olika typer av fallstudier och hur 

man använder sig av dem och vad deras syfte är. Syftet med den här fallstudien är att med 

hjälp av den valda teorin förklara empirin. Den valda teorin kommer med applicering på 

empirin kunna besvara studiens frågeställningar.
15

 

      En fallstudie kan beskrivas som en typ av intensiv studie, och kan karakteriseras av att en 

undersökning endast innehåller ett eller ett fåtal fall som ska undersökas, vilket innebär att 

man kan gräva på djupet i sin undersökning.
16

 Vilket också kan sägas vara ett av syftena med 

den här studien, att få ta sig an ett fall ordentligt och inte bara skrapa på ytan. 

       Det som ska undersökas i studien är en handlingsplan framställd av regeringen och 

utifrån en uppföljningsrapport ska det tolkas och analyseras huruvida implementeringen av de 

åtgärder som finns skrivna i handlingsplanen stämmer överens med vad som faktiskt står 

skrivet i handlingsplanen. Då detta är ett fall av förvaltningsstyrning skulle det kunna gå att 

säga något mer generellt om detta än enbart i detta fall, åtminstone i Sverige. Detta på grund 

av att den teorianknytning som ska tillämpas berör svensk förvaltningsstyrning.
17

  

       Då handlingsplanen som ska användas inte är något lagstiftande dokument, snarare ett 

policydokument som inte är lika förpliktigande som lagar, kan det tänkas att det går att 

generalisera till andra typer av handlingsplaner eller policydokument än just den om 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål som Sveriges regering har tagit fram.  

 

2.1.1. Kvalitativ textanalys 

Studiens empiri kommer att utgå från två dokument, Sveriges regerings handlingsplan för att 

bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål och BRÅ:s 

uppföljningsrapport av den handlingsplanen (en djupare presentation av dokumenten kommer 

göras under rubriken Material). Dokumenten kommer att undersökas utifrån en kvalitativ 

                                                 
15

 George, A, Bennet,  A, (2004), s.75 
16

 Teorell, J, Svensson, T, (2007), s.80 
17

 Lundquist, L, (1992) 
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textanalys, där innebörden av dokumenten/texterna kommer att tolkas.
18

 Texterna kommer att 

till stor del undersökas utifrån hur jag tolkar dem. Där finns det en risk för en viss 

subjektivitet från min sida. För att komma till bukt med det problemet kommer jag använda 

mig av en teori och vissa begrepp ur den teorin som ska användas som analysverktyg, det är 

utifrån de begreppen som texten kommer att tolkas. Teorianknytningen kommer att 

presenteras i avsnittet Teori, och operationalisering av teorin kommer också att göras.  

 

2.1.2. Validitet och reliabilitet 

En vetenskaplig text vill uppnå hög validitet och reliabilitet. Hög validitet kan beskrivas som 

att man undersöker det man avser att undersöka. För att uppnå det kriteriet krävs en relevant 

teoribildning och en tydlig operationalisering av den och att man har ett relevant och 

trovärdigt material som berör just det fenomen som ska undersökas och som stämmer överens 

med teorin.
19

 

      Jag anser mig ha valt relevant och trovärdig information. Anledningen till att jag valt att 

använda mig av redan existerande källor istället för undersökningar i form av intervjuer görs 

på grund av att det i handlingsplanen står klart och tydligt vilka strategier man har. 

Uppföljningsrapporten är också tydligt, samt baseras på intervjuer. Jag är dock medveten om 

att ifall jag använt mig av egna intervjuer kanske jag skulle ha fått annorlunda svar, beroende 

på hur jag formulerat mina frågor och på grund av att jag är en oberoende person som inte 

kommer med uppdrag från regeringen; vilket BRÅ som gjort uppföljningsrapporten gjorde. 

Utifrån det hade jag eventuellt tolkat svaren annorlunda än vad som står i 

uppföljningsrapporten, vilket då eventuellt hade gett den här studien ett annat resultat. Som 

med mycket annat har resurser i form av tid varit begränsade även för denna studie, att 

anordna intervjuer med fler olika myndigheter är tidskrävande, det finns heller inga garantier 

på att de kommer ställa upp. Med tanke på knappa tidsresurser och att relevant information i 

form av uppföljningsrapporten fanns tillgänglig ansåg jag den vara fullt duglig för studiens 

syfte. 

      Som redan har nämnts och som kommer att djupare diskuteras i kapitlet Teori, kommer en 

teori att användas och en operationalisering att göras, vilket kommer göra det tydligt vad 

                                                 
18

 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J, (2009), s.118 
19

 Ibid. s.112 
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exakt som ska undersökas i texterna. Med bakgrund av detta är min förhoppning att denna 

studie har en hög validitet. Det förutsätter dock att den också innehar en hög reliabilitet.
20

 

      Att uppnå hög reliabilitet kan beskrivas som att andra forskare ska med samma 

förutsättningar, metod och teori kunna komma fram till samma resultat som du själv.
21

 Där 

kan problem uppstå. Även om jag i min tolkning tar hjälp av ett visst antal begrepp ur 

teorianknytningen, så är det fortfarande min tolkning av texterna som kommer göras. 

Problematiken inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning är att det är människor 

och samhällen som studeras, faktorer som ständigt förändras, och vi människor tolkar 

verkligheten på olika sätt. Trots detta är förhoppningen att operationaliseringen av de 

teoretiska begreppen är så pass tydliga för andra läsare, att de tolkar texterna på ett liknande 

sätt som författaren gör i denna studie.  

 

2.2. Material 

Det empiriska materialet som kommer att användas för denna studie är Sveriges regerings 

handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål från 2008 och 

Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) uppföljningsrapport på den handlingsplanen.
22

 
23

  

      Regeringens handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål innehåller 36 åtgärder på vad som behöver göras för att få ett mer effektivt 

bekämpande. Regeringen har fördelat ut de 36 åtgärderna till olika myndigheter och 

organisationer, vars uppgift blir att implementera handlingsplanen.
24

 

     Med uppdrag från regeringen har BRÅ framställt en uppföljningsrapport, vars syfte har 

varit att ta reda på huruvida myndigheterna och organisationerna har skött/sköter de uppdrag 

som de blev tilldelade i handlingsplanen för att bekämpa prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål. Att ha i åtanke är att detta endast är en delrapport. En slutgiltig rapport ska 

lämnas in den 31 december 2012, på grund av att handlingsplanen avser perioden 2008-2012. 

Ett flertal myndigheter och organisationer hade då uppföljningen gjordes inte hunnit slutföra 

sina uppdrag. BRÅ har för att kunna framställa denna rapport tagit del av handlingsplaner, 

                                                 
20

 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J, (2009), s.116 
21

 Ibid. s.115 
22

 Regeringens skrivelse 2007/08:167 
23

 BRÅ rapport 2010:5 
24

 Regeringens skrivelse 2007/08:167 
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projektplaner, interna arbetsmaterial och andra skriftliga redovisningar. De har också gjort 

intervjuer med projektledare och ansvariga från de olika myndigheterna och 

organisationerna.
25

   

      Trots att uppföljningsrapporten inte är en slutrapport utan en delrapport, så anser jag att 

den är god nog för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

     

2.3. Källkritik 

De två empiriska källor som används är två offentliga rapporter, en från Sveriges regering och 

den andra rapporten är från myndigheten BRÅ, som arbetar med uppdrag från regeringen. 

Eftersom detta är två förstahandskällor i form av två offentliga dokument som framställts av 

Sveriges regering och från en myndighet som verkar under regeringen, så bedöms det som 

trovärdiga källor. Ett av de källkritiska kriterierna är äkthet, vilket jag anser att dessa 

rapporter är.
26

  

      Ett andra kriterium är närhet i tid, närheten mellan källans uppkomst och 

händelseförloppet. Som sagt är det förstahandskällor i form av rapporter som ska undersökas, 

de är skrivna under själva händelseförloppet, så tidsgapet är egentligen obefintlig. Centralitet, 

det såkallade rumsliga avståndet mellan källan och händelseförloppet är centralt. I den 

uppföljningsrapport som gjorts har representanter från BRÅ personligen varit i kontakt med 

och intervjuat projektledare och andra ansvariga för de myndigheter som har tilldelats 

uppdrag från handlingsplanen.
27

 
28

 

      Ett ytterligare källkritiskt kriterium är tendens, vilket syftar till att en källa eventuellt 

försöker vinkla informationen på ett sätt som får denne att verka mer attraktiv än vad den 

egentligen är.
29

 I fallet med handlingsplanen och uppföljningsrapporten skulle man här kunna 

tänkas sig att både regeringen och de berörda myndigheterna vill framstå mer fördelaktigt på 

grund av att man har många ögon på sig. Till exempel FN och EU har anledning att granska 

det sätt Sverige jobbar för att bekämpa människohandel för sexuella syften - FN på grund av 

att de tagit fram Palermokonventionen, och EU som tagit fram direktiv som medlemsländerna 

                                                 
25

 BRÅ rapport 2010:5 
26

 Teorell, J, Svensson, T, (2007), s.104 
27

 Ibid. s.105 
28

 BRÅ rapport 2010:5 
29

 Teorell, J, Svensson, T, (2007), s.105 
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ska förhålla sig till. På grund av detta är det viktigt för Sverige att visa upp att de uppfyller de 

krav som ställs på dem. Därför är de också viktigt att som i denna studie ta reda på och 

undersöka om det som står i handlingsplanen stämmer överens med verkligheten, eller om det 

bara är fina ord som i praktiken är svåra att genomföra. 

      Det är också viktigt att granska uppföljningsrapporten kritiskt, då det kan tänkas att den är 

vinklad till förvaltningens fördel. De myndigheter och organisationer som är involverade i 

arbetet med att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella syften vill naturligtvis 

göra ett bra arbete och få ett fortsatt förtroende från regeringen. Det kan vara så att vissa 

myndigheter och organisationer har stött på problem under arbetets gång, men väljer att 

mörka det då BRÅ har gjort sina intervjuer, för att helt enkelt framstå i ett mer positivt ljus. 

        Jag tror dock att det mesta som står i handlingsplanen och uppföljningsrapporten är sant, 

speciellt eftersom Sverige driver frågor om prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål väldigt hårt. Ett tecken på det är att Sverige som första land kriminaliserade köp av 

sexuella tjänster, då de anser att utnyttjande av kvinnliga prostituerade kan klassificeras som 

våld mot kvinnor.
30

  Dock som med alla källor kommer jag ha ett kritiskt förhållningssätt och 

en medvetenhet om att vissa delar av rapporterna kan ha vinklats. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30

 ”Uttnytjande i prostitution”, www.nck.uu.se 

http://www.nck.uu.se/
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3. Begreppsdefinition 

Det kommer att finnas vissa begrepp som kommer att vara återkommande i studien, därför 

kommer en definition av dessa begrepp att göras. Detta för att få en klar och tydlig bild av vad 

som specifikt menas när ett begrepp tas upp i texten. 

 

Prostitution:   

”En eller flera personer som mot ersättning tillfälligt säljer sin kropp för sexuella ändamål. 

Det krävs minst två personer för att kalla det prostitution, en säljare och en köpare.” 

Man kan skilja mellan frivillig och ofrivillig prostitution, i kategorin ofrivillig räknas bland 

annat de människor som blir offer för människohandel för sexuella ändamål.
31

 Det finns idag 

delade uppfattningar och värderingar angående prostitution. Där en sida ser det som en 

samhällsinstitution, med en säljare och en köpare. En annan sida förknippar prostitution med 

våld och övergrepp.
32

 

     År 1999 antog Sveriges riksdag en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. Lagen 

grundar sig i den såkallade kvinnofridspropositionen, där regeringen lämnade förslag till 

riksdagen på åtgärder för att motverka våld mot kvinnor. Ett av förslagen var att kriminalisera 

sexköp, vilket innebär att en person mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse. 

Regeringen anser att prostitution är en form av våld mot kvinnor. Kvinnorna är offer, därför 

ska de kvinnor som säljer sexuella tjänster inte bli straffade, det är de som efterfrågar sexuella 

tjänster, köparna som ska straffas.
33

  

      Det är mot denna bakgrund som regeringens handlingsplan även innefattar bekämpande 

av prostitution, då regeringens åsikt är att prostitution är en form av våld mot kvinnor, precis 

som människohandel för sexuella ändamål är.  

 

 

 

 

                                                 
31

 ”Uttnytjande i prostitution”, www.nck.uu.se,  
32

 Westerstrand, J, (2008), s.37-38 
33

 ”Uttnytjande i prostituion” www.nck.uu.se,  

http://www.nck.uu.se/
http://www.nck.uu.se/
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Människohandel för sexuella ändamål:  

”Den som genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller 

med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot 

en person i syfte att han eller hon exploateras för prostitution eller andra sexuella 

ändamål”
34

 

 

3.1. Teorianknytning 

Den teorianknytning som kommer att användas är implementeringsteorin. Den här studien 

kommer att utgå från Lennart Lundquists bok ”Förvaltning, stat och samhälle”, och utifrån 

hans perspektiv om vad implementerings teori är.
35

 

      Anledningen till att en implementeringsteori är relevant för denna studie och för 

bekämpandet av prostitution och människohandel för sexuella ändamål, är på grund av att det 

är viktigt att samspelet mellan regering och förvaltning fungerar bra för att bekämpandet av 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bli så effektivt som möjligt. Det är 

viktigt att förvaltningen förstår, vill och kan implementera det som regeringen har gett dem i 

uppdrag att göra. Med hjälp av implementeringsteorin och utifrån min tolkning av de två 

texterna, så ska det undersökas om förvaltningen i sin implementering följer de åtgärder som 

återfinns i handlingsplanen för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

       Den teoretiska modell som studien kommer att utgå ifrån är en styrningsmodell, mer 

specifikt i det här fallet den såkallade implementeringsstyrningen. Fokus kommer i den här 

studien att ligga på förvaltningsstyrningen (vilket är en del av implementeringsstyrningen). 

Den innebär att beslutsfattarna genom politiska beslut vill få de som har den verkställande 

rollen att göra det beslutsfattarna vill.
36

 Vem som är beslutsfattare och vem som har den 

verkställande rollen kan diskuteras. En aktör kan ha beslutsfattarroll i ett sammanhang och en 

                                                 
34

 Översättning och en viss förenkling av FN:s definition om vad människohandel är. Förenklingen innehåller 

det som i definitonen ansågs som relevant för människohandel för sexuella ändamål. 

United Nation, “Office on drugs and crime”, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime, article 3, “use of terms” 
35

 Lundquist, L, (1992)  
36

 Ibid. s.69 
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verkställande roll i ett annat.
37

 Beslutsfattarna i den här studien är regeringen som har 

fastställt Sveriges handlingsplan för bekämpandet av prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål. De som har den verkställande rollen är Sveriges förvaltning, det vill säga 

myndigheter, till exempel Social- och Länsstyrelsen, Åklagarmyndigheten och organisationer 

som till exempel RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). 

       Det finns förutom förvaltningsstyrningen ytterligare två styrningssätt som är en del av 

implementeringsstyrningen, som är av relevans för att ett politiskt beslut ska kunna 

implementeras korrekt. De styrningssätten är organisationsstyrning och samhällsstyrning. 

Organisationsstyrning kan beskrivas som förvaltningens interna styrning, där tjänstemän eller 

överordnade förvaltningsorgan styr de som är underordnade. Detta kan ske på nationell, 

regional och lokal nivå, och styrningen kan ske mellan dessa nivåer. Vad som menas med 

samhällsstyrning är då förvaltningen styr individerna i samhället. Efter att implementeringen 

är gjord så är tanken att samhället ska rätta sig efter det.
38

 

 

Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkarna i styrningskedjan
39

      

                                                 
37

 Sannerstedt, A, (2001), s.20 
38

 Lundquist, L, (1992), s.71 
39

 Ibid. s.73 
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 Ovan i figur 1, visas en illustration av tre scenarion på hur sambanden mellan de olika 

styrningarna kan se ut. De pilar som illustrerar förvaltningsstyrningen är de största, och de 

som illustrerar samhällstyrningen är de minsta. Storleken på pilarna grundar sig i att ju längre 

ner i styrningskedjan man kommer, desto mer precis blir uppgiften som ska göras.
40

 

      Scenario nummer ett illustrerar den perfekta styrningen, hur det bör vara och hur 

beslutfattarna vill att det ska se ut. Pilarna går precist med varandra, detta tyder på absolut 

konsensus mellan beslutsfattare, förvaltning och samhället. Man kan beskriva det som att 

förvaltningen gentemot beslutsfattarna och samhället gentemot förvaltningen förstår, kan och 

vill följa de beslut som har fattats.
41

  En mer ingående diskussion angående begreppen förstår, 

kan och vill kommer att göras under avsnittet operationalisering.  

       I scenario nummer två har pilarna ändrat på sig och den precisa linjen som fanns i 

scenario ett existerar inte längre. Man kan tydligt se att samhällstyrningen skiljer sig helt från 

vad beslutsfattarna vill åstadkomma. Dock har samhällsstyrningen fortfarande ett samband 

med organisationsstyrningen, även om den inte är lika precis som i scenario ett. Detsamma 

gäller förvaltningsstyrningen och organisationsstyrningen. Det finns ett samband som inte är 

lika precist som i scenario ett.
42

 

      Scenario tre visar på ett absolut misslyckat resultat av styrningskedjan. Här finns det inga 

samband överhuvudtaget mellan någon av styrningarna. Detta är värsta tänkbara scenario för 

beslutsfattarna.
43

 

      Orsakerna till att det blir avvikelser i styrningskedjan, det vill säga att det resultat 

beslutsfattarna vill åstadkomma genom förvaltningsstyrningen inte uppfylls kan bero på 

faktorerna förstår, vill och kan.
 44

 Till exempel i fallet med bekämpandet av prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. Har förvaltningen förstått det som står i 

handlingsplanen, har förvaltningen de resurser som krävs för att kunna genomföra sina 

uppdrag, vill förvaltningen det som regeringen vill?  Om svaret är nej kommer avvikelser i 

styrningskedjan att uppstå, och förvaltningsstyrningen kommer att anta antingen scenario två 

                                                 
40

 Lundquist, L, (1992), s.72 
41

 Ibid. s.73 
42

 Ibid. 
43

 Ibid.  
44

 Ibid. 
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eller tre. Det är då viktigt att ta reda på vad som orsakar avvikelsen för att kunna lösa 

problemet.  

      Beslutsfattarna brukar använda uppföljningar för att kontrollera om de verkställande 

sköter sin uppgift korrekt. Om det skulle visa sig att implementeringen inte har blivit som 

beslutsfattarna har önskat, kan de göra en såkallad återstyrning, beslutsfattarna ändrar sin 

styrning för att göra ytterligare ett försök för att besluten ska implementeras på ett korrekt 

sätt.
45

  

      Hur teorin kommer att användas i studiens analys kommer att presenteras under avsnittet 

operationalisering. Det kan dock sägas att figur 1, visar tre tänkbara scenarion på hur 

implementeringsstyrningen kan se ut i fallet med bekämpandet av prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. 

      Som tidigare nämnts är det förvaltningsstyrningen som kommer att undersökas i den här 

studien, styrningen från regering till förvaltning. Enligt Lennart Lundquist kan 

förvaltningsstyrningen delas in i tre dimensioner. Den första dimensionen beskriver direkt och 

indirekt styrning. Direkt styrning kan beskrivas som att beslutfattarna nästintill detaljerat 

säger åt de verkställande vad de ska göra. Det kan till exempel vara en höjning av 

barnbidrag.
46

 Indirekt styrning kan beskrivas som att beslutsfattarna styr de verkställande 

genom att besluta om hur till exempel de verkställande ska vara organiserade, vilka resurser 

de ska ha tillgång till för att utföra implementeringen. En indirekt styrning är inte lika 

detaljerad som den direkta, de verkställande organen blir tillsagda vad deras uppgift är, men 

inte hur de ska gå tillväga för att verkställa beslutet. 
47

 Något att ha i åtanke är att i praktiken 

så går direkt och indirekt styrning hand i hand, man brukar i de flesta fall tillämpa båda 

styrningssätten.
48

 

       Den andra dimensionen är specifik och generell styrning. Specifik styrning avser endast 

en förvaltningsåtgärd, medans den generella styrningen avser alla de åtgärder som ska göras 

vid ett specifikt fall.
49

 

                                                 
45

 Sannerstedt, A, (2001), s.20-21 
46

 Ibid. s.20 
47

 Ibid.  
48

 Lundquist, L, (1992), s.78-79 
49

 Ibid. 
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De två första dimensionerna sätts ihop, det vill säga den direkt eller den indirekta styrningen 

kan antingen vara specifik eller generell. Och kan utgöra många kombinationer av styrningar 

som Lennart Lundquist tar upp.
50

  

       Den tredje dimensionen är grad av precision, i det här fallet graden av precision i 

Sveriges handlingsplan för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål. Det vill säga 

hur välformulerad är handlingsplanen, och vilka handlingsfriheter förvaltningen har när de 

ska implementera besluten.
51

 Man kan skilja på tre olika styrningsformer när det kommer till 

precision; Målstyrning, detaljstyrning och programstyrning. Målstyrningen kan beskrivas som 

oprecis, inom ramen för målstyrning har förvaltningen en stor handlingsfrihet. Här finns ett 

beslut eller en plan på åtgärder som behövs göras, men hur förvaltningen ska gå tillväga eller 

vilka målgrupper åtgärden är riktade mot kan vara ganska oklart, vilket ger en stor 

handlingsfrihet. Detaljstyrning är precist, här är instruktionerna tydliga. Programstyrningen 

ligger någonstans mitt emellan mål- och förvaltningsstyrningen.
52

  

      Som många andra teorier har implementeringsteorin och forskningen inte kunnat undgå 

kritik. Då mycket av forskningen inom implementeringsteori handlar om att förklara 

misslyckanden eller brister i implementeringen, anser kritikerna av teorin att forskarna redan 

på förhand väljer fall där de vet att det finns brister i implementeringen. Syftet med detta 

anser kritikerna vara att forskarna vill kunna presentera uppseendeväckande resultat.
53

 Dock 

kan denna kritik avfärdas i denna studie, då jag inte hade någon förståelse alls för hur 

implementeringsprocessen såg ut innan jag började med arbetet. Anledningen till att det var 

implementeringsprocessen i bekämpandet av prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål som valdes är på grund av att det är fenomenet människohandel som intresserar mig. 

   

 

 

 

 
                                                 
50

 Lundquist, L, (1992), s.80 
51

 Ibid. s.81 
52

 Ibid. s.83 
53

 Rydén, B, (2003), s.50 
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3.2. Operationalisering  

För att återknyta till studiens frågeställning;  

- Hur ser myndigheternas/organisationernas implementering av regeringens 

handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

ut, utifrån vad som redovisas i BRÅ:s rapport? 

- Varför ser det ut som det gör?  

 

Fråga nummer ett kommer att besvaras under avsnittet Empiri. Detta på grund av att den 

första frågan utgör en deskriptiv ansats, och i avsnittet Empiri kommer en redogörelse/ 

beskrivning på både Sveriges handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel, 

och den uppföljningsrapport som BRÅ har gjort att göras. 

      Under avsnittet Analys kommer fråga två att besvaras. Det är också den frågan som det 

ligger mest tyngd på och som är mest intressant. Här söks en förklaring på varför 

styrningskedjan ser ut som den gör. Utifrån implementeringsteorin kommer analysen utgå 

från tre begrepp för att besvara fråga två. De begreppen är ”att vilja”, ”att kunna” och ”att 

förstå”; detta är tre egenskaper hos förvaltningen som är av relevans för hur en 

implementeringsprocess kommer se ut. Viktigt för resultatet är också relationen mellan 

beslutsfattare och förvaltningen.
54

 En redogörelse för de tre begreppen görs nedan och detta 

utifrån det som ska besvaras i den här studien.  

 

Att vilja - handlar om hur villig förvaltningen är att verkställa de åtgärder som finns i 

handlingsplanen för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det 

kan finnas olika skäl till varför förvaltningen inte skulle vilja verkställa regeringen beslut. Ett 

skäl kan vara att man helt enkelt inte håller med regeringen i en viss åtgärd. De kanske inte 

har samma värderingar som regeringen i frågan.
55

  

      Jag får uppfattningen när jag undersöker länder, myndigheter och organisationer att 

bekämpandet av människohandel för sexuella ändamål är något som anses viktigt för de 

flesta, och många skriver under på att det är ett stort problem. Jag har svårt att tro att en 
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bristande vilja skulle kunna vara en faktor som orsakar en avvikelse i styrningskedjan i detta 

specifika fall. Man får inte förbise att människohandel för sexuella ändamål existerar i 

Sverige idag, vilket betyder efterfrågan finns. Det finns då också människor som dessvärre ser 

en fördel med människohandel, för att själva få sina behov tillfredställda. Trots det har jag 

svårt att tänka mig att jag kommer hitta information i uppföljningsrapporten som tyder på att 

någon inte vill utföra en åtgärd.  

      Skulle ”att inte vilja” vara en faktor som ger en avvikelse i implementeringsprocessen så 

skulle den kännas igen i uppföljningsrapporten på så sätt att en myndighet eller organisation 

på något sätt protesterar mot uppdraget genom att till exempel ge antydan till att uppdraget på 

något sätt är onödigt och något som endast slösar med resurser. Dock så är det nog inte så 

troligt att detta kommer inträffa i uppföljningsrapporten. 

 

Att kunna - handlar om vilka resurser förvaltningen har för att genomföra sitt uppdrag. 

Resurser som vilken budget man har, hur lång tid man har på sig, om man anser sig ha den 

kompetens som krävs etc. 
56

  

     En avvikelse i implementeringsprocessen som har att göra med ”att inte kunna” kommer i 

uppföljningsrapporten kännas igen som att en myndighet anser sig inte har fått den tid som 

behövs för att slutföra sitt uppdrag. Det kan också ha att göra med budget, en myndighet anser 

sig inte ha fått nog med medel från regeringen för att genomföra sitt uppdrag.  

     

Att förstå - kan vara det viktigaste av allt för att beslutfattarna ska få det resultat de vill ha. 

Kan förvaltningen tolka det som står i handlingsplanen på ett korrekt sätt, på det sätt som 

beslutsfattarna vill att det ska tolkas? Att kunna förstå en handlingsplan eller ett lagbeslut är 

ingen självklarhet. Det är människor som ska tolka handlingsplanen, vi människor är alla 

olika och tolkar saker på olika sätt. Därför är det ingen självklarhet att handlingsplanen tolkas 

som regeringen vill att den ska tolkas.
57

  

    ”Att inte förstå” kommer i uppföljningsrapporten tyda på missförstånd mellan regering och 

myndigheter/ organisationer när det kommer till vissa begrepp, målgrupper som åtgärder ska 
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riktas till eller när myndigheter/organisationer har liknande uppdrag men det är oklart vem 

som ska göra vad. 

      Det handlar helt enkelt om hur tydlig eller otydlig regeringen har varit i utformningen av 

sin handlingsplan. Ett exempel på något som skulle kunna skapa förvirring och missförstånd 

är begreppet prostitution eller prostituerad. Begreppet diskuterades under rubriken 

Begreppsdefiniton, det är ett begrepp som betyder olika saker beroende på vem man är. Där 

kan det tänkas bli ett problem mellan regering och myndigheter. Eftersom bekämpandet av 

prostitution är en del av handlingsplanen, så bör regeringen ha en tydlig definition av 

begreppet prostitution.  

       

Det är de tre faktorerna, ”att vilja, att kunna och att förstå” som är studiens oberoende 

variabler, det är de som ska förklara varför den beroende variabeln antar ett visst värde. Den 

beroende variabeln i denna studie är; ”Hur väl förvaltningens arbete stämmer överens med 

regeringens intentioner”. Det är också det som studien syftar till, att hitta svaret till varför 

samspelet mellan förvaltning och regering ser ut som det gör. Hittar man avvikelser - vad 

beror i så fall det på och hur ska det lösas så att samma misstag inte begås nästa gång? 

      Går man tillbaka till figur 1 på sidan 18, så visas tre scenarion på hur en styrningskedja 

kan se ut, detta är också dessa tre värden som den beroende variabeln kan tänkas ta, beroende 

på hur förvaltningens relation till faktorerna ”att vilja, att kunna och att förstå” ser ut. Det 

kan te sig som i scenario ett, att styrningskedjan går i en rak linje, då regeringen får den 

perfekta styrningen, implementering blir på det vis de har önskat.
58

  

       Den beroende variabeln kan också ta värdet som återfinns i scenario två, där det finns en 

koppling mellan regering och förvaltning, dock med en viss avvikelse, vilket gör att 

styrningen inte är exakt så precis som regeringen önskar.
59

  

     Den beroende variabeln kan också anta värdet i scenario tre, där det inte finns någon 

koppling i styrningskedjan, ett totalt misslyckande.
60
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    Det är alltså något av dessa tre värden som den beroende variabeln kommer att anta, och 

frågan som ska besvaras är varför den beroende variabeln; ”Hur väl förvaltningens arbete 

stämmer överens med regeringens intentioner”, har antagit detta värde. 

      Följande tabell kommer att visas allra sist i analyskapitlet för att tydligöra svaret på fråga 

två, varför myndigheternas arbete ser ut som de gör, vilken faktor som har påverkat deras 

arbete och värdet på den beroende variabeln. 

 

Tabell 1
61

 

Myndighet/Organisation Vill, kan, förstår inte Scenario1,2,3 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer studiens empiri att presenteras, och studiens fråga ett - Hur ser 

myndigheternas/organisationernas implementering av regeringens handlingsplan för att 

bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål ut, utifrån vad som redovisas 

i BRÅ:s rapport? kommer att besvaras. I de fall där en avvikelse går att utläsa kommer 

faktorn (vill, kan, förstår) som påverkar värdet på den beroende variabeln ”Hur väl 

förvaltningens arbete stämmer överens med regeringens intentioner” att presenteras för att 

därefter diskuteras i kapitel fem under avsnittet analys. I de fall där det inte går att utläsa en 

avvikelse i styrningskedjan, tolkas det som att förvaltningsstyrningen ter sig som i scenario 

ett, där pilarna går i linje med varandra. Resultatet av förvaltningens arbete är enligt 

regeringens intentioner.  

 

4.1. Regeringens skrivelse 2007/08:167 

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål: 

Regeringen som är upphovsman till handlingsplanen, poängterar redan i inledningen av 

handlingsplanen varför prostitution och människohandel är ett problem. De skriver att både 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål hindrar social jämlikhet mellan könen, 

det hindrar också den enskilde individens möjlighet att få åtnjuta sina rättigheter. Rättigheter 

som till exempel att som människa ha rätt att bestämma över sitt liv och sin kropp.
62

 

       Regeringen anser att trots att prostitution kan ha andra grundorsaker än människohandel, 

så finns det ett starkt samband mellan dessa båda. Utifrån rättsliga, sociala och 

jämställdhetsperspektiv ska människohandel bekämpas och förebyggas, med utgångspunkt i 

de mänskliga rättigheterna och internationellt samarbete. Den politik som Sverige för i 

bekämpandet av människohandel grundar sig i de åtaganden som görs inom EU, Europarådet 

och FN.
63

  

       I handlingsplanen kan man läsa att Sverige ska fokusera på fem insatsområden där 

åtgärder för att bekämpa och förebygga människohandel för sexuella ändamål ska ske. De 

fem områdena är: - Ökat stöd och skydd till utsatta, - Stärkt förebyggande arbete, - Stärkt 
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kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, - Ökad nationell och internationell samverkan, och 

Ökad kunskap.
64

  

 

4.2. BRÅ:s rapport 2010:5  

En första uppföljning av regeringens handlingsplan: 

Det är BRÅ som har fått uppdraget att göra en uppföljningsrapport på hur myndigheterna 

sköter de uppgifter som de fått sig tilldelade i regeringens handlingsplan för att bekämpa 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Denna rapport riktar sig till 

regeringen, men också till riksdag, rättsväsende och till andra som kan tänkas komma i 

kontakt med offer för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
65

 Denna rapport 

är som handlingsplanen indelade i fem insatsområden. De åtgärder som gjorts kommer att 

presenteras under respektive insatsområde. 

 

4.3. Ökat skydd och stöd till utsatta 

Handlingsplan: 

De verksamheter som idag bedrivs för att skydda och stötta de personer som blivit utsatta för 

prostitution och människohandel är begränsade, regeringen anser att åtgärder bör tas för att 

utveckla och stärka dessa verksamheter 
66

 

      Viktigt är att utbildningsinsatser görs för de yrkesgrupper som jobbar med människor som 

blivit utsatta. Viktiga punkter är hur man ska bemöta de utsatta, vilka förutsättningar och 

behov den enskilda individen har. Regeringen anser att fokus på den enskilda individen är 

extremt viktigt med tanke på att behov och förutsättningar skiljer sig från individ till individ. 

Stöd till utsatta ska gälla oavsett om den utsatta befinner sig i Sverige eller har återvänt till sitt 

hemland.  
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Uppföljningsrapport: 

Socialstyrelsen har haft det största ansvaret när det gäller detta insatsområde. Bland annat har 

Socialstyrelsen tillsammans med UNICEF tagit fram skriften ”Kan det vara 

människohandel”. Deras uppdrag var att sprida de riktlinjer som återfinns i skriften, till 

myndigheter som kan komma i kontakt med barn och ungdomar. Riktlinjerna ska vara till 

hjälp för myndigheter att lättare kunna identifiera barn och ungdomar som utsätts för 

människohandel för sexuella ändamål. För att sprida dessa riktlinjer arrangerade 

Socialstyrelsen och UNICEF år 2009, tre regionala seminarier för myndigheter som kommer i 

kontakt med barn och ungdomar.
67

  

       Socialstyrelsen hade också i uppdrag att arrangera utbildningsinsatser riktade till anställda 

inom sjukvården, socialtjänsten, skyddat boende och på ungdomsmottagningar. Detta ska ske 

i samråd med Länsstyrelserna, för att stötta landsting och kommuner i deras arbete. Syftet 

med det hela är att öka kunskapen om människor som har hamnat i prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål, och vilka behov de har i fråga om stöd och skydd.
68

        

        Socialstyrelsen har för att skaffa material till utbildningsinsatserna skapat arbetsgrupper 

som har jobbat med kunskapsinventering där man har tittat på forskning, lagstiftning och 

annan relevant kunskap. Förberedelser av intervjuer har gjorts, de tänker sig att intervjua 

personer som befinner sig i prostitution samt personal inom socialtjänst och hälso- och 

sjukvården. 
69

 

     Socialstyrelsen har uppfattat vissa problem och svårigheter med sina uppdrag. De har känt 

en viss oro för att deras uppdrag även kommer täcka andra myndigheters uppdrag, då de i 

vissa fall är snarlika varandra. Det misstänker att det i vissa fall finns risk för dubbelarbete. 

Majoriteten av de åtgärder som finns i handlingsplanen handlar om utbildning och utveckling. 

Socialstyrelsen har för att lösa problemet tagit initiativet att sammankalla alla de myndigheter 

som har liknande uppdrag för att diskutera och komma fram till vem som ska göra vad. På så 

vis undviker man dubbelarbete samtidigt som man undviker att en målgrupp får 

utbildningsmaterial från olika källor. Socialstyrelsen anser att det saknas en central 

samordning av åtgärderna i handlingsplanen, och en tydlig definition på begreppet 
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prostitution. Det är enligt Socialstyrelsen viktigt att de myndigheter och organisationer som 

arbetar med att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål gör det utifrån 

samma utgångspunkt när det kommer till begreppet prostitution. Det är en debatterad fråga 

och det finns olika åsikter om vad som ska räknas in som prostitution.  

       En annan svårighet med uppdraget är den snäva tidsram Socialstyrelsen fått från 

regeringen. Socialstyrelsen anser sig inte kunna ta tillvara all den kunskap som genereras till 

dem innan uppdraget ska vara slutfört.
70

 

       I fallet ovan går det att utläsa en avvikelse i styrningskedjan, de faktorer som förklarar 

värdet på den beroende variabeln ”Hur väl förvaltningens arbete stämmer överens med 

regeringens intentioner”, är att inte ”inte förstå” eller att ”inte kunna”. 

      Statens institutionsstyrelse (SIS), fick uppdraget att stärka arbetet med både vuxna och 

unga missbrukare som löper en risk att hamna i prostitution eller människohandel för sexuella 

ändamål. Under projektets första år gick mycket tid åt att göra avgränsningar när det gäller 

målgrupp samt att förbereda för de aktiviteter som ska ingå i projektet. SIS har idag 43 

institutioner och samtliga är inräknade i projektet.
71

  

      Då det under första året gick åt mycket tid till planering och avgränsning, så har inte hela 

det budgeterade medlet gått åt. Kostnaderna för andra året kommer dock att bli höga då 

projektet ska ske i praktiken. Dessvärre får SIS inte föra över överskottet från första året till 

det andra året, vilket skapar problem ekonomiskt, det kan bli så att budgeten inte räcker till.
72

 

     Här går det att utläsa att det finns budgetproblem som skapar avvikelser i styrningskedjan, 

den faktor som förklarar värdet på den beroende variabeln ”Hur väl förvaltningens arbete 

stämmer överens med regeringens intentioner”, i fallet med SIS är att ”inte kunna”. 

      

4.4. Stärkt förebyggande arbete 

Handlingsplan: 

Detta är regeringens andra insatsområde, och behandlar vilka åtgärder som måste vidtas i det 

förebyggande arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En viktig 

del av det förebyggande arbetet är att förmedla kunskap om människohandel och prostitution 
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till myndigheter, organisationer, skolor och till allmänheten. En ökad kunskap och 

information till barn och ungdomar behövs, när det gäller riskerna med sexuell exponering 

och sexuella tjänster över medier som till exempel internet. Det måste också ges tillfällen där 

barn och unga får chans att diskutera dessa frågor med varandra och med vuxna.
73

 

      En annan viktig del i det förebyggande arbetet och som riktar sig mot problemet är att 

motverka efterfrågan på sexuella tjänster. Regeringen anser att det är viktigt att fokusera på 

och utveckla verksamheter som riktar in sig på sexköpare som söker hjälp för sina problem. 

Det finns idag i ett antal kommuner i Sverige så kallade K.A.S.T.– grupper (köpare av 

sexuella tjänster) vars syfte är att hjälpa och stötta människor som vill få bukt med sitt sexköp 

med hjälp av rådgivning, terapi etc. Dessa verksamheter behöver utvärderas för att kunna 

utvecklas.
74

 

      Insatser till kvinnor med en bakgrund inom prostitution och människohandel som nu sitter 

i fängelse ska göras, en typ av försöksverksamhet där man erbjuder rehabilitering, terapi, 

rådgivning. Tanken är också att arbetsmarknadsinsatser ska göras för att underlätta för 

kvinnorna att skaffa sig ett arbete när de kommer ut i friheten igen.
75

 

      Regeringen anser att etiska riktlinjer gällande sexköp ska finnas inom statsförvaltning och 

andra organisationer för att motverka efterfrågan på prostitution. De åtgärder regeringen vill 

vidta är att göra en kartläggning över de etiska riktlinjer som berör sexköp som finns idag 

inom statsförvaltningen. Detta för att skapa och utveckla riktlinjer som sedan kan spridas 

vidare till andra myndigheter.
76

 

 

Uppföljningsrapport: 

Socialstyrelsen fick uppdrag av regeringen att utvärdera och utveckla de insatser som görs 

inom ramen för prostitution och människohandel för sexuella ändamål inom kommuner och 

vid socialtjänstens prostitutionsgrupper. Insatserna som görs riktar sig till både sexköpare och 

prostituerade. Tanken är sedan att Socialstyrelsen ska sprida kunskap om de arbetssätt som 
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gett resultat. Uppdraget fick förlängas ett år på grund av tidbrist. För att få kvalité på arbetet 

ansåg Socialstyrelsen att de behövde längre tid på sig.
77

  

      Ungdomsstyrelsen fick bland annat uppdraget att skapa ett metodmaterial om sexuell 

exploatering via internet, riktad till skolor och andra verksamheter som kommer i kontakt med 

barn och ungdomar. Ungdomsstyrelsen var till en början osäker på vem målgruppen var - 

skulle metodmaterialet rikta sig till vuxna eller till ungdomar och barn? Ungdomsstyrelsen 

undersökte saken och kom fram till att det saknas material som har ett ungdomsperspektiv på 

saken, därför bestämde man sig för att målgruppen skulle vara unga och barn.
78

  

       Kriminalvården fick i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet riktad 

till kvinnor som befunnit sig i prostitution eller varit offer för människohandel för sexuella 

ändamål, som idag befinner sig i fängelse. Detta för att få kvinnorna på fötter igen, och för att 

de när de släpps fria ska kunna leva ett så normalt och bra liv som möjligt. Definitionen av 

prostitution har enligt kriminalvården varit allt för snäv. Det finns många kvinnor om inte 

känner igen sig i den beskrivning som kriminalvården hade till att börja med. Kriminalvården 

använder sig nu istället av begreppet ”sexuellt utsatta”, som stämmer mer överens med de 

situationer kvinnorna har befunnit sig i. Kriminalvården har inom projektet erbjudit kvinnorna 

både individuell och gruppterapi, fysiska aktiviteter, arbetsmarknadsinriktade insatser och 

arbete för att förbättra det privata nätverket.
79

  

       Den faktor som i fallet med kriminalvårdens uppdrag kan förklara en avvikelse och 

värdet på den beroende variabeln ”Hur väl förvaltningens arbete stämmer överens med 

regeringens intentioner”, är att ”inte förstå”. 

        Generaldirektören Marianne Samuelsson fick i uppdrag att kartlägga de etiska riktlinjer i 

frågan om ”sexköp” som finns inom statsförvaltningen. Det går enligt Generaldirektören att 

konstatera att det är ett fåtal av berörda myndigheter som i sina riktlinjer tar upp frågan om 

sexköp. Efter att ha gjort den här kartläggningen anser Generaldirektören att det är viktigt 

med tydliga riktlinjer och uppförandekoder, samt vilka åtgärder som kommer tas om någon 

överträder dessa riktlinjer. Generaldirektören anser också att ett fortsatt arbete inom området 

behövs, till exempel att sprida det goda exemplet från de myndigheter som har bra och tydliga 
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riktlinjer till andra myndigheter och organisationer. Dessutom anser generaldirektören att det 

är viktigt att regelbundet följa upp hur riktlinjerna efterlevs på arbetsplatserna.
80

 

        

4.5. Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet 

Handlingsplan: 

Regeringen anser att lagföringen angående människohandel måste utvecklas och bli mer 

effektiv för att kunna ställa fler förövare inför rätta. Regeringen tänker sig att tillföra vissa 

medel som krävs för att förstärka de brottsbekämpande myndigheternas insatser. De 

myndigheter som har de centrala rollerna i detta insatsområde är, Rikspolisstyrelsen, 

Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen. Dessutom har man tillsatt en 

nationell rapportör som har ansvaret att till regeringen rapportera om sådant som rör 

människohandel för sexuella ändamål.
81

 

 

Uppföljningsrapport: 

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten fick av regeringen finansiella medel bestående av 

40 miljoner kronor för att förstärka deras insatser för att bekämpa prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål, där 30 miljoner skulle gå till de operativa insatserna 

och resterande 10 miljoner till kompetensutvecklingen. De som fick ansvaret för att fördela de 

första 30 miljonerna var Operativa rådet. Rådet har under år 2009 och år 2010 delat ut pengar 

till totalt tretton projekt inom de operativa insatserna. Det är projekt som bland annat inriktat 

sig på att förstärka arbetet för att bekämpa gatuprostitution, spaningsinsatser, kartläggningar 

hur den organiserade brottsligheten bedriver människohandel för sexuella ändamål till, inom 

och genom Sverige. De som har kunnat söka bidrag till olika projekt är polismyndigheterna i 

Sverige.
82

  

      Det som har gjorts inom ramen för kompetensutveckling är att flera seminarier har 

genomförts för polismyndigheterna och representanter från Åklagarmyndigheten. 

Rikspolisstyrelsen kommer att jobba med att få fram en metodbok som ska fungera som ett 

stöd i utredningsarbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. De 
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planerar och ska genomföra en intern webbutbildning som ska rikta sig till samtliga poliser i 

landet.
83

 

      Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Polisen, Åklagarmyndigheten, 

Domstolsverket och Migrationsverket fått uppdraget att utforma ett utbildningsprogram som 

riktar sig till personal inom ovannämnda myndigheter. Ett centralt tema i utbildningen 

kommer att vara hur mötet med Migrationsverket och rättsväsendet kan upplevas utifrån 

offrets perspektiv och vilka konsekvenser det kan ge beroende på hur bemötandet upplevs. 

Utbildningen kommer också att innehålla diskussioner om vad som är ett professionellt 

bemötande, det kommer också att arbetas med värderingar och attityder.
84

  

      Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen tillsammans med Åklagarmyndigheten, 

Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket uppdraget att ta fram gemensamma riktlinjer för 

samarbete vid utredningar när det gäller barn som har varit utsatta för brott. En utvärdering 

ska även göras på det samarbete som redan görs.
85

 

     Uppdraget kommer att bestå av två delrapporter, där den första redovisar de nya 

gemensamma riktlinjerna och kriterierna som ska uppfyllas och hur de ska uppfyllas. Det ska 

också finnas förslag på lagändringar som ska kunna främja samarbetet mellan myndigheterna. 

Den andra delrapporten ska vara en utvärdering av barnahusen som arbetar med barn och 

ungdomar idag. Man vill med utvärderingen ta reda på om arbetet med barn och unga som 

görs idag sker efter barnets behov.
86

 

       Den nationella rapportör som regeringen utsåg var justitierådet Anna Skarhed. Under år 

2009 har Anna Skarhed samlat in material till utvärderingen i form av rapporter, statistik och 

forskning inom området. Hon har också varit i kontakt med människor som har befunnit sig i 

prostitution och inhämtat information från dem.
87

 

      Brottsoffermyndigheten fick av regeringen ett uppdrag att genomföra en studie om vilka 

rutiner som finns för utbetalning av brottskadeersättning till personer från andra länder som 
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varit offer för människohandel för sexuella ändamål. Inom ramen för uppdraget bör också en 

jämförelse göras av likande rutiner som finns i andra länder, till exempel Norge. 
88

 

     Det material Brottsoffermyndigheten samlat in till sin studie har hämtats från de domar 

som meddelats i mål om människohandel, samt från de ärenden om brottskadeersättning som 

har gällt människohandel, med fokus på myndigheternas interna rutiner för utbetalningar.
89

 

 

4.6. Ökad nationell och internationell samverkan 

Handlingsplan: 

Internationellt samarbete är en förutsättning för att bekämpa människohandel som idag är ett 

globalt växande problem. Det krävs också samarbete på nationell och regional nivå, mellan 

myndigheter, frivilligorganisationer, forskare och allmänheten för att bekämpa denna 

brottslighet. Med tanke på att människohandeln ökar, behöver mer kraftansträngningar göras i 

samverkansprocesser. Dessa behöver också utvärderas för att sedan kunna utvecklas till det 

bättre. Sveriges internationella samverkan innefattar bland andra Eurojust, Europol och 

Interpol. Sverige har också ett nära samarbete med övriga Norden.
90

 

 

Uppföljningsrapport: 

Länsstyrelserna i landet fick uppdraget att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till 

att samordna insatser på regional nivå som syftar till att motverka prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål och öka skyddet och stödet till utsatta. Samarbetet ska 

inte bara ske mellan myndigheter, kommuner och landsting, utan också mellan branscher 

restauranger, taxiservice, massageinstitut som kan komma i kontakt med prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål.
91

 

      Det länsstyrelserna ska göra eller har påbörjat är att bilda regionala grupper för 

samverkan, utbildning och information. De aktörer som är målgruppen är främst 

brottbekämpande myndigheter och sociala myndigheter. Många av landets länsstyrelser har 

genomfört utbildningar till myndigheter, organisationer och berörda branscher som kan tänkas 
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komma i kontakt med prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kartläggningar 

av prostitution och människohandel för sexuella ändamål och vilka arbetsmetoder som 

används i respektive län för att bekämpa det har gjorts och medel till verksamhetsutveckling 

har eller ska delas ut.
92

 

      Länsstyrelserna anser att det bör inrättas ett samordningssekretariat för operativ 

samverkan. Dess syfte skulle vara att se till att myndigheter och organisationer jobbar åt 

samma håll i arbetet med att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella syften, 

detta för att undvika att det blir dubbelarbete.
93

 

       Då länsstyrelserna har uppfattat problem med vem som ska göra vad tyder det på att de 

”inte förstår” sitt uppdrag till fullo. Faktorn att ”inte förstå” förklarar i detta fall värdet på 

den beroende variabeln ”Hur väl förvaltningens arbete stämmer överens med regeringens 

intentioner”. 

      

4.7. Ökad kunskap 

Handlingsplan: 

Det femte och sista insatsområdet handlar om ökad kunskap i frågan om människohandel. 

Regeringen anser att kunskapen är avgörande i arbetet för att bekämpa prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. Här efterfrågas forskning och andra former av studier, 

detta för att öka kompetensen till myndigheter, frivilligorganisationer och andra tänkbara som 

kommer i kontakt med människohandel. Att ta del av och lära sig av andra länders insatser i 

bekämpandet av människohandel är också viktigt inte minst för framtida samarbete. 

     Att det behövs mer forskning beror på att det finns många kunskapsluckor. Eftersom 

människohandel är en illegal verksamhet är det svårt att få uppgifter och information som är 

av relevans. Ett område som nästan är helt outforskat är människohandel för sexuella ändamål 

för homo-, bi-, och transsexuella, hur stor omfattningen är på de som säljer och köper sex. Här 

vill regeringen göra en insats för att öka kunskapen om dessa grupper.
94

 

    Det krävs också mer kunskap när det gäller barn och ungdomar och deras erfarenheter och 

attityder till sexuell exploatering och exponering. Med tanke på att barn och ungdomar idag 
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använder sig mycket av internet, där mycket av människohandeln är verksam idag.
95

 Internet 

är idag en obevakad kontaktyta där vuxna kan komma i kontakt med barn, med syftet att 

utnyttja dem sexuellt. 

 

Uppföljningsrapport: 

De myndigheter som har tilldelats uppdragen inom detta insatsområde är Ungdomsstyrelsen, 

RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande), Stiftelsen Allmänna Barnhuset och 

Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndighetens uppgift har varit att fördela medel till 

forskning och andra insatser som syftar till att öka kunskapen om människohandel för 

sexuella ändamål. Brottsoffermyndigheten fick sammanlagt 15 miljoner kronor att dela ut till 

olika projekt. Under år 2009 delades det ut medel till sex projekt och till år 2010 skulle 

resterande medel delas ut.
96

 

      RFSL fick uppdraget att undersöka omfattningen och situationen för de HBT-personer 

som köper och säljer sexuella tjänster. Det utgår från fyra frågeställningar för att hitta 

kunskap: 

 

 ”Vilken är omfattningen av HBT-personer som köper och säljer sex? 

 Hur ser de utsatta personernas situation ut? 

 Vilka mekanismer leder fram till att de väljer att köpa eller sälja sex? 

 Vilka behov av skydd och stöd finns inom gruppen?”
97

 

 

 

RSFL:s mål med dessa frågeställningar är att skapa en rapport och ordna en konferens där 

rapporten presenteras. RFSL har upplevt vissa svårigheter med uppgiften när det gäller hur 

studien ska avgränsas. För att lösa detta problem ska RFSL ta kontakt med Integrations – och 

jämställdhetsdepartementet för att diskutera detta. Ett annat problem som skapa svårigheter 
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med uppgiften är den bristande forskningen inom vissa områden inom ramen för HBT-

personer som befinner sig i prostitution.
98

 

      Detta tyder på att avvikelse i styrningskedjan och värdet på den beroende variabeln ”Hur 

väl förvaltningens arbete stämmer överens med regeringens intentioner”, kan förklaras av 

faktorn ”att inte kunna”.  

      Ungdomsstyrelsen har fått uppdraget att undersöka ungas attityder och erfarenheter om 

sexuell exponering via internet och av sexuella tjänster mot ersättning. Ett resultat av detta 

kom ut i form av en rapport år 2008, ”Se mig - unga om sex och internet.” Materialet till 

rapporten baseras på undersökningar gjorda av Ungdomsstyrelsen och på fem externa 

delrapporter. De fem delrapporterna hanterar frågor om ungdomars attityder till sexuell 

exponering på internet och dess betydelse för ungas kärleksliv och sexualliv, ungas 

erfarenheter av att exponera sig sexuellt, ungas förhållningssätt till informations- och 

kommunikationsteknik och icke- heterosexuella ungdomars attityder till exponering och sex 

mot ersättning. 

      Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick uppdraget att fortsätta sitt arbete med att sprida 

kunskap om sexuell exploatering av flickor och pojkar. Uppdraget innefattar också att göra en 

sammanställning av den forskning och annan kunskap som finns inom området. Stiftelsen fick 

från regeringen medel för att kunna genomföra uppdraget. Stiftelsen gav tillsammans med 

Ungdomsstyrelsen ut handboken ”Men fråga mig bara”, som ska vara en vägledning för 

yrkesgrupper som jobbar med eller kan komma i kontakt med barn, för att lättare kunna 

identifiera och bemöta sexuellt utnyttjade barn. Handboken har spridits till olika aktörer 

genom en seminarieserie som pågick under år 2009.
99
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5. Analys 

Studiens frågeställningar löd; 

- Hur ser myndigheternas/organisationernas implementering av regeringens 

handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

ut, utifrån vad som redovisas i BRÅ:s rapport? 

- Varför ser det ut som det gör?  

 

Fråga nummer ett besvarades i kapitel fyra, där en redogörelse av handlingsplanen gjordes, 

strukturerad i de fem insatsområden. Redogörelsen följdes av en beskrivning över respektive 

insatsområde på hur de berörda myndigheterna och organisationerna har uppfattat sina 

uppdrag och hur de har jobbat med dem.  

      Fråga nummer två kommer att besvaras i detta kapitel. För att besvara den kommer 

analysen att utgå ifrån begreppen Att vilja, att kunna och att förstå. Med tanke på att 

handlingsplanen och uppföljningsrapporten berör flera myndigheter och organisationer, 

kommer analysen struktureras upp i respektive myndighet och organisation, på grund av att 

upplevda svårigheter och problem i genomförande av uppdragen skiljer sig åt. Därför kan 

orsaker till avvikelser variera från myndighet till myndighet och mellan organisationer. 

     Då handlingsplanen innehåller många åtgärder och myndigheter/organisationer som ska 

jobba med åtgärderna, kommer endast styrningen till de myndigheter/organisationer där det 

går att utläsa en avvikelse i styrningskedjan att analyseras. Detta på grund av att i de fall där 

det inte går att utläsa att en avvikelse har skett/sker, antas det att styrningen ter sig som i 

scenario ett. Regeringens intentioner stämmer överrens med vad förvaltningen gör i praktiken. 

Det tolkas som att förvaltningen ”vill” och ”kan” genomföra det som står i handlingsplanen 

och förvaltningen ”förstår” det som står i handlingsplanen. 

      

5.1. Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen fick ett stort ansvar i handlingsplanen. I det första insatsområdet som handlade 

om stöd och skydd till utsatta, fick de i uppgift att arrangera seminarier och 

utbildningsinsatser för att öka kompetens hos de yrkesgrupper som kommer i kontakt med 
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människor drabbade av prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
100

 Svårigheter 

med uppdragen har enligt Socialstyrelsen varit att det i handlingsplanen har varit oklart vem 

som ska göra vad. Det finns enligt Socialstyrelsen flera liknande åtgärder i handlingsplanen 

som avser utbildningsinsatser, uppdragen har legat på flera olika myndigheter. Det 

Socialstyrelsen har sett som ett problem är risken för dubbelarbete, att flera myndigheter gör i 

stort sett samma arbete. Som följd på det är risken att målgruppen får information från flera 

källor, som kanske inte riktigt stämmer överens med varandra på grund av att uppdragen har 

tolkats olika. Socialstyrelsen har på eget initiativ löst problemet genom att sammankalla de 

berörda myndigheterna för att strukturera upp arbetet emellan sig, och att arbeta fram tydliga 

riktlinjer om vem som gör vad. Socialstyrelsen anser att handlingsplanen saknar en central 

samordning av åtgärderna, samt en tydlig definition av vad prostitution är. Prostitution är ett 

begrepp som kan ha flera olika betydelser beroende på vem man är, och det är föremål för en 

ständig debatt. När det i handlingsplanen saknas en tydlig definition är risken att 

myndigheterna jobbar utifrån olika utgångspunkter beroende på hur man ser på prostitution. 

Ska man jobba med utbildningsmaterial som ska rikta sig till de yrkesgrupper som kommer i 

kontakt med de människor som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål, så är det viktigt att de får samma definition på prostitution oavsett vilken myndighet 

de får materialet ifrån. Ytterligare en punkt som Socialstyrelsen har ansett vara problematiskt 

är resurser i form av tid, de anser sig ha fått en alldeles för snäv tidsram för att kunna göra ett 

riktigt bra arbete.
101

  

       Det går att utläsa en avvikelse i styrning från regeringen till Socialstyrelsen i detta fall. 

Värdet på den beroende variabeln ”Hur väl förvaltningens arbete stämmer överens med 

regeringens intentioner” kan i Socialstyrelsens fall tänkas vara den som återfinns i scenario 

två eller scenario tre som diskuterades i avsnittet Operationalisering. I scenario två finns det 

en koppling mellan regeringens vilja och förvaltningens arbete, dock med en viss avvikelse, 

vilket gör att styrningen inte är exakt så precis som regeringen önskar. I scenario tre finns det 

inget samband alls mellan regering och förvaltning, styrningen är totalt misslyckad. Om 

värdet på den beroende variabeln i detta fall ter sig som scenario två eller tre beror helt på hur 

Socialstyrelsens resultat stämmer överrens med regeringens intentioner. Anledningen att det 
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finns misstanke om avvikelse beror på att Socialstyrelsen anser att de stött på vissa problem 

och svårigheter med uppdragen.   

         För att analysera detta utifrån teorianknytningens begrepp att vilja, att kunna och att 

förstå, går det att konstatera att det fanns brister när det kommer till kommunikationen och att 

förstå mellan regering och Socialstyrelsen. Utifrån hur Socialstyrelsen har tolkat 

handlingsplanen anser de att det är otydligt vem som ska sköta vad, de ”förstår inte” riktigt 

hur regeringen har tänkt sig att arbetet ska struktureras. Som en följd av det saknas en tydlig 

definition av begreppet prostitution. På grund av att Socialstyrelsen finner de tilldelade 

åtgärderna otydliga kan missförstånd mellan regering och Socialstyrelsen uppstå, vilket leder 

till att resultatet av Socialstyrelsens arbete inte blir som regeringen hade tänkt sig. Vilket 

kommer te sig som en avvikelse i styrningskedjan. En avvikelse kan också tänkas ske i detta 

fall när det kommer till att kunna/inte kunna, eftersom Socialstyrelsen anser att de inte har fått 

den tid de behöver för att göra ett bra arbete. Dock med tanke på att Socialstyrelsen i 

uppföljningsrapporten starkast har poängterat brister i regeringens formulering av 

handlingsplanen, kan det tänkas att den faktor som kan förklara en avvikelse är ”att inte 

förstå”. De gånger myndigheter/organisationer har upplevt en för snäv tidsram, har i många 

fall regeringen förlängt tiden. Även om Socialstyrelsen inte har nämnt något om en 

förlängning, kan det ändå tänkas att de blev beviljade det, med tanke på att regeringen vill ha 

uppnå ett bra resultat.  

        I insatsområdet som behandlar stärkt förebyggande arbete är regeringens målsättning att 

det förebyggande arbetet ska utvecklas och förstärkas. Regeringen anser att kunskap behöver 

förmedlas till personal och ungdomar/barn på skolorna om prostitution och människohandel 

för sexuella ändamål, och vilka risker som finns med det. Att motverka efterfrågan på 

sexuella tjänster är en viktig åtgärd, här vill regeringen utveckla de verksamheter som finns 

till för människor som vill ha hjälp att få bukt med sitt missbruk.
102

  

       De insatser som ska rikta sig till sexköparna och även de prostitutionsgrupper som finns 

runt om i Sverige, har Socialstyrelsen fått ansvaret för. Det som Socialstyrelsen har sett som 

ett problem inom ramen för detta uppdrag är den tid de fått tillförfogande av regeringen. 

Socialstyrelsen ansåg att de hade fått alldeles för lite tid på sig för att göra ett bra jobb, 
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regeringen gick därför med på att förlänga uppdraget med ett år.
103

 Precis som med det 

tidigare uppdrag som Socialstyrelsen fick sig tilldelat går det att konstatera att resurser i form 

av tid är knappa. Socialstyrelsen anser sig inte få den tid som behövs för att göra ett så bra 

jobb som regeringen vill ha utfört. Dock är det positivt att Socialstyrelsen faktiskt har tagit 

kontakt med regeringen och tagit upp problemet, som då beviljat Socialstyrelsen mer tid. 

Detta minskar risken för en avvikelse och ökar chansen för Socialstyrelsen ”att kunna” få det 

resultat som regeringen är ute efter.  

      I detta fall kan det tänkas att värdet på den beroende variabeln kan se ut antingen som i 

scenario ett, där det råder en perfekt styrning eller som scenario två där en viss avvikelse sker. 

Dock med tanke på att Socialstyrelsen blev beviljad ett extra år, kan scenario ett vara det 

värde på den beroende variabeln som är mest troligt. 

 

 

5.2. SIS (Statens institutionsstyrelse) 

SIS uppdrag var att stärka arbetet med de yrkesgrupper som jobbar med vuxna och unga 

missbrukare som löper en risk att hamna i prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. Detta uppdrag ingick i insatsområdet för ett ökat skydd och trygghet till utsatta.
104

 

      Det problem som SIS har stött på under tidens gång är brist på resurser i form av pengar. 

SIS tror sig ” inte kunna” genomföra arbetet på det sätt som regeringen har bett dem, för de 

tror inte att budgeten kommer räcka till. Saken är den att SIS fick en budget för de två år som 

de skulle jobba med uppdraget. Som SIS nämner användes inte mycket av budgeten det första 

året, då mycket av tiden gick åt till planering och förberedelser. Dock fick SIS inte föra över 

dessa pengar till andra året då arbetets praktiska del skulle ske, det var också då SIS hade det 

största behovet av att kunna använda budgeten. Det kan tyckas te sig konstigt att regeringen 

väljer att dra tillbaka överskottet från första året istället för att låta de pengarna användas till 

år två, om SIS ändå har fått en budget som ska räcka i två år.
105

 

      I styrningen mellan regeringen och SIS finns det risk för att avvikelser sker, om det visar 

sig att pengarna inte räcker till. Avvikelserna i detta fall beror på att SIS ”inte kan” utföra sitt 
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uppdrag på det sätt regeringen önskar. Beroende på hur mycket pengar som eventuellt fattas 

kan det tänkas att den beroende variabeln kan komma att anta antingen en viss avvikelse som 

i scenario två, eller en stor avvikelse som i scenario tre där ett totalt misslyckande kommer att 

ske. 

 

5.3. Kriminalvården 

Kriminalvården fick av regeringen ett uppdrag som riktar in sig på insatser för de kvinnor som 

varit offer för prostitution och människohandel för sexuella ändamål, som nu befinner sig i 

fängelse. Det som enligt kriminalvården har varit ett problem, som också Socialstyrelsen 

uppfattade som ett problem i sitt uppdrag, var en bristande eller som kriminalvården 

uppfattade det, en för smal definition av begreppet prostitution i handlingsplanen. Detta på 

grund av att det var få kvinnor som kände igen sig i beskrivningen av prostitution. 

Kriminalvården valde att istället använda termen ”sexuellt utsatta” för att lösa problemet.
106

  

      Detta problem kan sättas in i kategorin ”att inte förstå”, Kriminalvården anser att 

regeringen är otydlig eller för snäv i sin formulering om vad som ska ses som prostitution. 

Som nämnts tidigare är det viktigt att tydliga formuleringar och redogörelser för vissa begrepp 

görs, för att förhindra avvikelser. Det kan ju tänkas att om det blev en avvikelse i 

styrningskedjan för att kriminalvården valde att använda begreppet ”sexuellt utsatta” istället 

för prostituerade, så behöver inte det betyda att det är något negativt, även om det inte riktigt 

blir som regeringen hade tänkt sig. Det kan tänkas bli något positivt för samhället ändå, och 

speciellt för de kvinnor som befinner sig i fängelse som nu kan räknas in i kategorin ”sexuellt 

utsatta”, som eventuellt inte fått ingå i insatserna om kriminalvården hade valt att hålla fast 

vid den snäva definition av prostitution som finns i handlingsplanen.  

       Värdet på den beroende variabeln i detta fall kan tänkas stämma mest överens med 

scenario två. Eftersom kriminalvården har gjort sin definition av prostitution, finns en risk för 

att den definitionen är i oenighet med regeringens definition av begreppet vilket skapar en 

avvikelse. Dock känns det osannolikt att den avvikelsen skulle vara så stor att den bättre 

skulle passa in i scenario tre, det vill säga enligt regeringen vara ett totalt misslyckande, därför 
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passar scenario två bättre in. Den faktor som kan förklara värdet på den beroende variabeln i 

styrningen mellan regering och kriminalvården är ”att inte förstå”. 

 

5.4. Länsstyrelsen 

Något som redan nämndes i inledningen av denna uppsats att ett globalt samarbete är en 

förutsättning för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål. Något som även 

regeringen förespråkar, såväl som ett stärkt nationellt och regionalt samarbete.
107

 

      Länsstyrelsen har tagit initiativ till att samordna insatser på regional nivå för att motverka 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen har också tagit initiativ 

till att bilda grupper för samverkan, utbildning och information.  

     Även om Länsstyrelserna inte var klara med sina uppdrag då delrapporten skrevs så 

verkade det som att de hade kommit en bra bit på väg. Dock ansåg Länsstyrelserna precis som 

Socialstyrelsen i första insatsområdet, att det i handlingsplanen saknas en riktlinje för ett 

centralt samordningssekretariat för operativ samverkan och en tydlig definition av vad 

prostitution är. Prostitution och Människohandel för sexuella ändamål är komplicerade frågor, 

och det är enligt Länsstyrelserna viktigt att alla myndigheter och organisationer jobbar åt 

samma håll. Därför krävs tydliga riktlinjer och definitioner för att det ska bli ett så bra arbete 

som möjligt.
108

 

      Otydliga riktlinjer och definitioner kan leda till att Länsstyrelserna ” inte förstår”. På 

grund av detta kan det bli missförstånd som ger en avvikelse i styrningskedjan.  

Socialstyrelsen ansåg sig ha samma problem i sitt första uppdrag. Det löste de med att  

samordna de berörda myndigheterna för att bestämma vem som har ansvar för vad, och 

komma överens om en definition på begreppet prostitution.  Om det som myndigheterna kom 

fram till är det som regeringen var ute efter är svårt att veta, det kan mycket väl vara så att en 

avvikelse har eller kommer att ske. Styrningen kan här tänkas se ut som i scenario två eller 

tre, beroende på hur nära eller långt ifrån regeringens intentioner de är. Den faktor som här 

kan förklara värdet på den beroende variabeln är ”att inte förstå”. 
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5.5. RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) 

Regeringen anser att kunskap om prostitution och människohandel för sexuella ändamål är 

avgörande i arbetet för att bekämpa det. Därför vill regeringen satsa på ökad kunskap. Vilket 

som tidigare nämnts, är en återkommande faktor genom hela handlingsplanen.
109

  

      RFSL:s uppdrag inom ramen för ökad kunskap var att ta reda på hur omfattande 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål var bland HBT- personer. De problem 

och svårigheter som RSFL anser sig ha stött på under tidens gång var hur den undersökning 

de gjorde skulle avgränsas, det fanns inga tydliga riktlinjer för det i handlingsplanen. Detta 

problem löste RSFL genom att ta kontakt med Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 

De uppfattade också den bristande forskningen inom ämnet för HBT-personer som ett 

problem; det är svårt att få fram information.
110

  

       Detta kan tolkas som att eventuella avvikelser kan förklaras både med att RFSL” inte 

förstår ”och att de” inte kan”. Att de ”inte förstår” beror på att RSFL genom 

handlingsplanen inte kunnat uppfatta de avgränsningar som skulle göras. Eftersom de själva 

tog kontakt med regeringen för att reda ut de oklarheterna, känns risken för att det skulle bli 

en avvikelse på grund av ”att de inte förstår” ganska liten. Risken för att det skulle bli en 

avvikelse för att de ”inte kan”, känns betydligt större. Med tanke på de kunskapsluckor som 

finns inom forskningen kanske det inte är möjligt ”att kunna” få fram den information som 

regeringen är ute efter. Det är svårt att se hur man i det här specifika fallet kan undvika en 

avvikelse. Beroende på hur mycket information de kan få tag på angående situationen bland 

HBT-personer, kan antingen avvikelsen se ut som i scenario två med en viss avvikelse eller 

som i scenario tre, där resultatet av uppdraget blev ett totalt misslyckande. 
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5.6. Diskussion 

Efter att ha undersökt handlingsplanen och uppföljningsrapporten går det att konstatera att det 

existerar vissa avvikelser i förvaltningsstyrningen. På grund av att de åtgärder som regeringen 

utformade i handlingsplanen berör många myndigheter och organisationer, kan avvikelser i 

styrningskedjan bero på mer än en faktor, beroende på uppdrag och myndighet.  

      Svaret på frågan varför det ser ut som det gör? beror i vissa fall på svårigheter för 

myndigheter ”att förstå” det som står i handlingsplanen, vad exakt regeringen är ute efter. Det 

beror i andra fall på att förvaltningen ”inte kan”. Anledningen till att myndigheter i vissa fall 

”inte har förstått” sin uppgift beror enligt dem på att regeringen inte har varit tydliga när de 

har formulerat handlingsplanen. Det har blivit extra tydligt när flera myndigheter har påpekat 

bristen på en definition av begreppet prostitution. Detta är enligt myndigheterna en viktig 

fråga, då det inte är en självklart vad exakt prostitution är. Det är enligt myndigheterna viktigt 

att det från regeringen finns en tydlig definition av begreppet. Detta på grund av att det är 

många myndigheter som har fått snarlika uppdrag, som ibland riktar sig till samma målgrupp. 

Därför är det också viktigt för myndigheterna att jobba utifrån samma utgångspunkt. 

Socialstyrelsen hade dock löst det problemet genom att sammankalla de berörda 

myndigheterna för att komma överens om den frågan. Trots det kan avvikelser ske då det nu 

är myndigheternas definition på begreppet prostitution som de jobbar utifrån, inte regeringens.  

      Den andra faktorn som skapat avvikelser i styrningskedjan och som också är ena svaret till 

frågan ”varför det ser ut som det gör” är ”att inte kunna”. Vissa myndigheter anser sig ha fått 

för snäva resurser i form av tid och pengar för att kunna göra det arbete som krävs för att 

komma upp till de krav som de anser att regeringen ställer.  

      Sammanfattningsvis kan det sägas att de faktorer som påverkat värdet den beroende 

variabeln; ”Hur väl förvaltningens arbete stämmer överens med regeringens intentioner” är 

”att inte förstå” och ”att inte kunna”. Den tredje faktorn som skulle kunna påvekar värdet på 

den beroende variabeln är ”att inte vilja”. Som diskuterades under avsnittet 

Operationalisering, är det dock i fallet med människohandel för sexuella ändamål svårt att se 

en bristande vilja när det kommer till att bekämpa det. Av den bedömning som gjorts i fallet 

med handlingsplan och uppföljningsrapporten i denna studie, så lyser en bristande vilja med 

sin frånvaro. Av det som går att utläsa av uppföljningsrapporten så är bekämpandet av 
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prostitution och människohandel något som anses viktigt hos alla berörda myndigheter. De 

gånger det har varit oklarheter om vad som står eller vad regeringen syftar till i 

handlingsplanen så har myndigheter själva tagit initiativ till att lösa det problemet. Om det 

skulle finnas en bristande vilja hade myndigheterna förmodligen visat ett mindre engagemang 

än vad som gjorts nu.  

      För att tydliggöra resultaten kommer nu de myndigheter/organisationer som berörts i 

analysen att struktureras upp, efter deras namn kommer den faktor som förklarar värdet på 

den beroende variabeln ”Hur väl förvaltningens arbete stämmer överens med regeringens 

intentioner” att presenteras. Slutligen kommer värdet på den beroende variabeln att 

presenteras. 

 

Tabell 1
111

 

 

Myndigheter/ Organisation Vill, kan, förstår inte Scenario1, 2,3 

Socialstyrelsen Förstår inte Scenario 2 eller 3 

SIS (Statens institutionsstyrelse) Kan inte Scenario 2 eller 3 

Kriminalvården Förstår inte Scenario 2 

Länsstyrelsen Förstår inte Scenario 2 eller 3 

RFSL (Riksförbundet för sexuellt 

lika berättigade) 

Kan inte Scenario 2 eller 3 
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 Författarens egen tabell 
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6. Slutdiskussion 

Människohandel oavsett ändamål är ett fruktansvärt brott mot mänskligheten, och det är 

viktigt att den bekämpas. Ansträngningar görs både internationellt och nationellt världen över. 

Det går att utläsa av både handlingsplanen och uppföljningsrapporten att Sverige är väldigt 

engagerat och har hög ambition när det gäller bekämpning av prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. Att Sverige som första land i världen kriminaliserade 

köp av sexuella tjänster säger en hel del om hur viktigt man anser att dessa frågor är. För 

Sverige är prostitution och människohandel för sexuella ändamål något mer än en person som 

säljer sin kropp mot ersättning eller människor som blir utnyttjade sexuellt. Det är en form av 

våld mot kvinnor.  

      Resultatet av denna studie visar att styrningen från regering till förvaltning i vissa fall inte 

var spikrak. Det finns vissa avvikelser, som beror på vissa oklarheter och brist på resurser. 

Frågan som kan ställas är varför det ser ut så? Ställer regeringen för höga krav på 

förvaltningen, är deras krav för höga i relation till de förutsättningar som gavs till 

förvaltningen? Vissa myndigheter anser just det, att regeringen ger dem för lite tid och pengar 

för att kunna göra ett optimalt arbete, eller att regeringen är allt för otydlig i handlingsplanen. 

Det som är positivt är att det verkar som att de myndigheter som har uppfattat vissa 

svårigheter och problem med sina uppdrag är väldigt handlingskraftiga och tar egna initiativ 

till att lösa de problemen, vilket också tyder på att de anser att det är viktigt att bekämpa 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Förmodligen är de uppgifter som 

myndigheterna har gett till BRÅ korrekta men det är viktigt att ha en viss skepsism när man 

läser både handlingsplanen och uppföljningsrapporten. Det kan te sig så att både regeringen 

och förvaltningen vill framstå bättre än hur verkligheten egentligen ser ut. I förvaltningens fall 

på grund av att det är BRÅ som med uppdrag från regeringen som har samlat in information 

och gjort uppföljningsrapporten. På grund av att det är med uppdrag från regeringen så är det 

förmodligen viktigt för myndigheterna att de visar att de sköter sitt arbete. Det har visat sig att 

det har funnits svårigheter med uppdragen, men samtidigt finns det många uppdrag där 

genomförande har gått väldigt bra. Det kan mycket väl vara så att arbetet har flutit på bra på 

grund av att de berörda myndigheterna har haft de förutsättningar som behövts för att 

genomföra sitt uppdrag, men det kan också vara så att det funnits vissa problem och 
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svårigheter som man valt att mörka. Det är givetvis viktigt att ha i åtanke att 

uppföljningsrapporten endast är en delrapport. Alla utdelade uppdrag är i år 2011 inte 

avslutade, arbetet pågår fortfarande. När den slutgiltiga uppföljningsrapporten publiceras kan 

det visa sig att det har kommit fram fler problem och svårigheter än de som finns i den 

uppföljningsrapporten från 2010, som skulle kunna ge en större avvikelse i styrningskedjan än 

som den ser ut idag.  

     Om det skulle vara så att regeringen ställt orimliga krav på förvaltningen i vissa lägen, så 

skulle det kunna bero på att också regeringen vill verka bättre än vad man egentligen är, på 

grund av att man har det internationella samfundets ögon på sig. Det är klart att regeringen har 

tänkt igenom de åtgärder som behövs göras och regeringen har jobbat länge med att ta fram 

handlingsplanen, men de har kanske i alla lägen inte tänkt igenom om åtgärderna verkligen är 

rimliga att genomföra i praktiken. När det kommer till vissa oklarheter som 

myndigheter/organisationer anser att det finns i handlingsplanen, kan det mycket väl vara så 

att regeringen tar för givet att alla förstår det som står i handlingsplanen, med tanke på att det 

är självklart för regeringen. Det är lätt att bli självblind när det kommer till något man själv 

har skrivit och tagit fram. När det enligt myndigheter är för snålt om tid kan det vara så enkelt 

som att regeringen missbedömt hur lång tid ett uppdrag kan tänkas ta, eller så känner 

regeringen press utifrån, till exempel från FN eller EU, om att leverera resultat snabbt. På 

grund av det ställer regeringen orimliga tidskrav enligt vissa myndigheter.  

     Det diskuterades i kapitel två under avsnittet Validitet och reliabilitet om svårigheten att 

upprepa samma resultat i forskning inom samhälls- och humanistiska ämnen, på grund av att 

det är människor och samhällen som undersöks. De faktorerna är ständigt i rörelse och ändras 

konstant, samt upplever och tolkar människor saker olika. Detsamma kan sägas om 

implementeringsprocesser, det är människor som utför arbetet. Med tanke på att 

styrningsprocessen går från en individ/flera individer till andra individer, så det är väl 

egentligen inte konstigt att missförstånd och avvikelser sker i den processen. Att vissa 

myndigheter uppfattar problem och andra inte beror förmodligen delvis på den mänskliga 

faktorn. För att ta Socialstyrelsen som ett exempel på en myndighet som fann vissa 

svårigheter och problem med sitt uppdrag. Om man hypotetiskt skulle byta ut alla de personer 

som jobbar med uppdragen och tillsätta nya så är det inte säkert att de skulle uppfatta samma 

svårigheter och problem som den nuvarande Socialstyrelsen gjorde. Det kan tänkas vara så att 
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i alla fall av implementeringsprocesser så sker det avvikelser av något slag, det är förmodligen 

svårt att undvika. För att minska risken för avvikelser är det dock vikigt att det sker 

regelbundna dialoger mellan beslutsfattare och förvaltning om hur arbetet går, om aktörerna 

befinner sig på samma våglängd och hur man kan lösa vissa oklarheter och problem. 

Uppföljningsrapporten är en viktig del i den dialogen, men fler kraftansträngningar kan tänkas 

behöva, vilket RSFL är ett bra exempel på. När de uppfattade vissa oklarheter så tog de 

initiativ till att träffa representanter från regeringen för att reda ut problemet. Detta kan tyda 

på en stark vilja hos RSFL att göra ett bra jobb och att de anser att bekämpandet av 

prostitution och människohandel är en viktig fråga. Slutligen så verkar det som att Sverige 

verkligen menar det som står i både handlingsplanen och uppföljningsrapporten. Att bekämpa 

prostitution och människohandel är något som ligger högt på agendan. För att kunna rädda så 

många offer och ställa så många förövare inför rätta som möjligt, är det viktigt att samspelet 

mellan beslutsfattare och förvaltning fungerar så bra som möjligt.  

  

6.1. Behov av ny forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att jämföra implementeringsprocessen i frågan 

om att bekämpa människohandel för sexuella ändamål, mellan olika länder. Tar deras 

handlingsplaner upp likande problem och åtgärder, och strävar de efter samma mål? Det 

skulle också vara intressant att jämföra hur respektive lands förvaltning arbetar utifrån 

handlingsplanerna och vilka svårigheter och problem de har stött på, och vilka faktorer de 

beror på. Beror de på att förvaltningen inte ”vill”,” kan” eller ”förstår”? Om ”att inte vilja” är 

en faktor, vad beror den attityden på, och hur kan den aktuella regeringen ändra på den 

attityden?  
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