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Abstract 

The purpose of this study is to examine which security approach dominates Sweden’s strategy 

for combating human trafficking. The two approaches covered in this essay are the state-

centred perspective, and the individual-centred perspective. These approaches are being used 

because those two approaches are on each end of the security spectrum, and it is important to 

discover from what approach Sweden is working. This is important because it might help us 

to get a bigger understanding on why certain policies are being made. It could also help us to 

understand the obstacles that might appear when actors work from different approaches, and 

the effects this might have for the people involved in human trafficking. This research paper 

attempts to answer the questions: 

From an analysis of Sweden’s work in combating human trafficking, is the state-centred or 

the individual- centred security perspective the most prominent? 

And 

Does the different actors covered in this study work from different security perspectives while 

combating human trafficking? 

The study is a qualitative study based on written materials and semi-structured interviews 

with human trafficking experts, police and policy makers. The conclusion of the study is that 

Sweden does not have a single approach in its security perspective towards human trafficking 

and that there is a slight difference among the actors from what perspective they are working 

to combat human trafficking. However, the research highlighted that the majority of the 

studied sources do state that the individual should be seen as the security focal-point in 

regards to human trafficking. The difference in how these two security perspectives are 

viewed leads to a discrepancy between the set security goal and the actual work carried out to 

combat human trafficking. 
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1. Introduktion  
Människohandel beskrivs ofta som vår tids slaveri. Den vanligaste formen uppges vara 

människohandel för sexuella ändamål. Även om det är svårt att exakt veta, finns det troligen 

bara i Europa runt en halv miljon människor som årligen faller offer för människohandel för 

sexuella ändamål (UNIFEM Sverige 2009). År 2002 infördes människohandel för sexuella 

ändamål som ett brott i svensk lag, och 2004 utvidgade man lagen till att även gälla andra 

ändamål (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet).  

Människohandel för sexuella ändamål kan innebära att man tvingas till prostitution, 

pornografi eller våldtäkt. För att det skall ses som ett människohandelsbrott måste otillbörliga 

medel ha använts, exempelvis vilseledande, i syfte att utnyttja den brottsutsatta (Uppsala 

Universitet). Idag uppskattas att runt 500 kvinnor transporteras till Sverige varje år för att 

utnyttjas i prostitution (Prostitutionsenheten Stockholms stad 2009, s 8).  

De kvinnor som tvingas att sälja sina kroppar har oftast inga riktiga identitetshandlingar, då de 

ofta tas ifrån dem. I vissa fall har de smugglats in, vilket gör att de vistas i landet illegalt. 

Detta skapar en dubbel utsatthet, både från sexköparen men också från staten, då man riskerar 

att bli påkommen att vistas i Sverige illegalt.  

Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest jämställda länder. När sexköpslagen togs i bruk 

år 1999 sågs detta som något revolutionärt, och man hör ofta termer som "the Swedish model" 

när man talar kring lagstiftningar rörande prostitution. Sexköpslagen ses som revolutionär då 

man här kriminaliserar köparen, inte säljaren. Alltså ser man offret, oftast kvinnans, behov av 

att skyddas, och ofta mannen som förövaren (Eduards 2007, kap 4). Här har alltså gjorts ett 

försök att bättre skydda de som faller offer för människohandel, oftast kvinnor, så att de inte 

skall vara lika utsatta som i vissa länder, där prostitution ses som ett brott.  

Samtidigt som sexköpslagen ofta får beröm för att se till den enskilda individen, så har den 

även fått kritik. Många menar att den finns till för att skydda statens säkerhet, bland annat 

genom att den bättre kan skydda staten mot organiserad brottslighet (Eduards 2007, s 157).  

Frågan vi ställer oss blir då; vilken typ av säkerhet vill Sverige skapa genom sina strategier 

mot människohandel? Säkerhet för individen, eller säkerhet för staten? Detta är intressant att 

titta på då svaret på frågan ”vad som bör vara referensobjekt för säkerheten”, påverkar vilka 

politiska beslut och strategier som tas fram, men också påverkar de människor som finns 

involverade i människohandeln.  
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Uppsatsen kommer fokusera på människohandel för sexuella ändamål, det är detta som syftas 

då termen människohandel används.  

1.1 Problemformulering/Forskningsproblem 	  

Sverige har fått beröm för sin sexköpslag, som gjort det olagligt att köpa sexuella tjänster, för 

att den ser till individen, vissa har även gått så långt att kalla den feministisk på grund av dess 

förståelse av kön och makt (Eduards 2007, s 153). Emellertid finns det en annan aspekt av 

människohandel, som orsakat mer debatt än sexköpslagen, och det är vem man egentligen har 

som mål att skydda med sitt arbete mot människohandel (Eduards 2007, kap 3). Alltså vad bör 

utgöra referensobjektet när vi pratar om människohandel? 

Forskare som Sanghera med fler, menar att Sveriges arbete mot människohandel finns till för 

att säkra nationen Sverige; att se till att organiserad brottslighet och illegala immigranter inte 

kommer in i Sverige (Sanghera 2012, s 10-11; Eduards 2007 kap 4; Lobasz 2010, s 214-215). 

Detta synsätt är emellertid flera feministiska forskare (Eduards 2007; Lobasz 2010; Sanghera 

2012; Kapur 2012) kritiska till, då de menar att fokus för säkerhet skall vara individen och 

inte staten, och det är detta som skapar klyftan; vad som skall utgöra referensobjektet för 

säkerheten.  

En del feministiska tänkare menar att det är en felaktig syn på säkerhet att sätta staten i fokus. 

När man talar om människohandel måste individens säkerhet sättas i fokus och flytta från att 

se staten som referensobjektet för säkerhet till att nu gälla individen (Lobasz 2010, s 214-

215). De vill alltså ha ett mer individcentrerat perspektiv. Detta är i linje med det vidgade 

säkerhetsbegreppet (Krause 1998, s 316 ff). Mer statscentrerade teoretiker, ofta realister, å sin 

sida hävdar att det inte finns något behov av att se till individens säkerhet, då säkerhet alltid 

handlar om staten och dess överlevnad (Morgenthau 2005, s 12). Människohandel ses från det 

realistiska perspektivet som ett hot då det hotar statens säkerhet då illegala immigranter och 

organiserad brottslighet existerar, och människohandeln är en del av denna problematik. På 

detta sätt blir målet med en strategi mot människohandel att säkerställa att detta inte sker och 

att skydda staten (Andreas 2003; Eduards 2007, kap 4)  

Dessa två olika förhållningssätt är intressanta att applicera på människohandel då de två 

förhållningssätten är olika och sätter olika referensobjekt i fokus, samt ser olika fokusområden 

för politiken som viktiga. Dessa två förhållningssätt är även intressanta att undersöka då det 

inom forskningen funnits mycket diskussion kring vad som bör utgöra referensobjekt för 

säkerhet. Det har länge funnits en stor spänning mellan de som vill se individen i centrum för 
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säkerheten och de som vill se det ur det mer traditionella statsperspektivet (Krause 1998, s 

309-310). Då dessa perspektiv är så pass olika, och då den teoretiska debatten ofta handlar om 

dessa två perspektiv känns det centralt att det är dessa två som uppsatsen tar sitt avstamp i.  

 

När det gäller människohandel och det statscentrerade perspektivet är nationens säkerhet i 

fokus, och staten skall bland annat skyddas genom en stärkt gränskontroll (Andreas 2003, s 

100-101). Genom det statscentrerade förhållningssättet ser man illegala immigranter som ett 

hot, och många som faller offer för människohandel är illegala immigranter. Detta ses som ett 

hot då man inte kan kontrollera vilka individer som kommer in i landet och därför är det 

viktigt med en stark gränskontroll och starka visumkrav (Lavenex 2001, s 27). Problemet med 

detta förhållningssätt är emellertid att det finns en risk att de som faller offer för 

människohandel kommer i skymundan och då exempelvis riskerar att inte bli behandlade på 

rätt sätt. Exempelvis så kan en alltför stark gränskontroll upplevas som hotande och offer för 

människohandel kan känna sig rädda för att berätta vad de är utsatta för med rädslan av att 

kriminaliseras, då de illegalt försöker komma in i landet, eller redan vistas illegalt i landet 

(Kapur 2012, s 30). Detta kan då innebära att man inte kan slå ut den organiserade 

brottsligheten som styr människohandeln, då offer är allt för rädda för att vittna på grund av 

rädslan att de själva skall kriminaliseras.  

 

När det gäller det individcentrerade förhållningssättet är fokus den som faller offer för 

människohandeln, och hur denne individ behandlas av samhället. Man trycker bland annat på 

behovet av att rättsskyddet för de som faller offer för människohandel måste stärkas (Lobasz 

2010, s 329-330). Genom detta förhållningssätt bör fokus på arbetet ligga vid att utveckla 

skyddet för individen, och detta kan skapa problem då man kan riskera att glömma frågor så 

som gränskontroll. Det individcentrerade förhållningssättet menar nämligen att starka 

gränskontroller kan upplevas som hotande för de som fallit offer för människohandel, och en 

konsekvens av det individcentrerade förhållningssättet skulle då kunna bli en minskad 

gränskontroll. Detta kan i sin tur leda till att andra kriminella aktiviteter som är 

gränsöverskridande, som vapen- och drogsmuggling, lättare kan förekomma (Andreas 2003; 

Lavenex 2001).  

 

De båda förhållningssätten sätter alltså olika fokusområden i centrum, men kan också leda till 

olika problematiska konsekvenser. Om man inte är medveten om utifrån vilket 

förhållningssätt som man arbetar finns det en risk att man missar att se de eventuella 
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konsekvenser som kan förekomma, och på det sättet blir det svårare att förbättra arbetet. 

Därför är det viktigt att försöka kartlägga vilket förhållningssätt som råder i det svenska 

arbetet. Att undersöka vilket av de två förhållningssätten som dominerar det svenska arbetet 

är även intressant då det är viktigt att ta reda på om det överhuvudtaget finns ett samlat 

förhållningssätt. Det bör ses som viktigt att det finns ett samlat förhållningssätt då arbetet kan 

tendera att annars bli otydligt och ofokuserat då man inte har en tydlig bild över vad man vill 

uppnå. Detta riskerar i sin tur att minska effektiviteten av arbetet då man riskerar att jobba 

med för många olika saker och inte lyckas att göra arbetet grundligt. Det är även viktigt att 

undersöka människohandel utifrån dessa två perspektiv för att ge oss en klarare bild och 

förståelse för varför Sverige bedriver ett arbete mot människohandel. All politik utgår från att 

man har en strävan och en vilja att förbättra något, och det är intressant att undersöka 

huruvida det i detta fall är staten eller individens säkerhet som är målet med arbetet. 

 

Uppsatsen vill försöka kartlägga vilket förhållningssätt som är mest framträdande för att 

kunna bidra till kunskapen om vilket förhållningssätt man jobbar utifrån. Genom denna 

kunskap kan man sedan utreda vidare vilka eventuella konsekvenser som följer av det rådande 

förhållningssättet. En närmare diskussion kring eventuella konsekvenser kommer inte att 

föras, utan fokus ligger på kartläggning av vilket förhållningssätt som råder och sedan 

kortfattat kring eventuella konsekvenser. En studie kring detta har tidigare inte gjorts på 

Sverige och därför bör det ses som relevant att detta görs, just för att det svenska arbetet mot 

människohandel skall kunna nå sin fulla effektivitet. Denna fulla effektivitet kan först nås då 

vi förstår utifrån vilket förhållningssätt vi arbetar så att vi då kan försöka förutse de eventuella 

konsekvenser och problem som kan uppkomma på grund av vårt förhållningssätt.  

 

Den problematik som presenterades ovan medför också att det blir aktuellt att undersöka 

huruvida de olika aktörer som undersöks i uppsatsen utgår från samma förhållningssätt. Om 

olika aktörer utgår från olika förhållningssätt riskerar detta att leda till att man inte kan få en 

samlad effekt i arbetet mot människohandel, då olika aktörer prioriterar olika fokusområden. 

Uppsatsen kommer därför även att försöka utröna om det finns skillnader i vilket 

förhållningssätt de olika aktörerna utgår från i sitt arbete.   

 

1.2 Tidigare forskning och bidrag   

Det finns tidigare forskning på området där man applicerar en feministisk säkerhetssyn på 
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människohandel (Lobasz 2010; Eduards 2007; Sanghera 2012; Kapur 2012). Dessa forskare 

nämner bland annat behovet av att se den utsatta individen och dennes säkerhet i fokus istället 

för statens, man nämner också den utsatthet som många offer ställs inför just från staten. Det 

finns inte lika mycket där realismen har applicerats på just människohandel, men det finns 

texter kring realism och gränskontroll bland annat (Andreas 2003; Lavenex 2001). Den 

tidigare forskningen talar mycket utifrån ett teoretiskt perspektiv, i alla fall den feministiska 

synen. Den realistiska har Lavenex applicerat på EU:s gränskontroll (2001) men inte praktiskt 

applicerat och undersökt hur dessa teorier kan fungera i hanterandet av människohandel. När 

detta gjorts så har mycket fokus legat på internationell hantering av problematiken (Sanghera 

2012; Kapur 2012).  

Då denna uppsats ämnar applicera de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare 

forskningen på Sverige, kan denna uppsats empiriskt undersöka det som tidigare gjorts 

teoretiskt, och detta blir då det inomvetenskapliga bidraget. Den allmänna statsvetenskapliga 

problematiken i uppsatsen blir främst vad som bör utgöra referensobjektet för säkerheten, 

staten eller den enskilda individen. 

Att få kunskap om vilket förhållningssätt som är rådande skulle också kunna leda till att man 

bättre kan förstå varför vissa prioriteringar görs men också kunna analysera vad som bör 

göras för att förbättra arbetet. De två förhållningssätten är intressanta att undersöka 

människohandel ur då det kan öka förståelsen till varför vissa policyförslag får prioritering 

över andra, kanske kan detta bero på att man har ett statscentrerat förhållningssätt istället för 

ett individcentrerat eller tvärtom. På detta sätt kan uppsatsen bidra med en förståelse på 

området till varför vissa aktörer tänker som de gör. Uppsatsen kommer dock fokusera på att 

göra en kartläggning av vilket förhållningssätt som råder idag och inte gå in och diskutera vad 

som bör göras i framtiden. Uppsatsen kan bidra med utomvetenskaplig kunskap, då den 

kommer att föra en kritisk diskussion i slutsatsen kring Sveriges förhållningssätt till säkerhet 

och människohandel. Därigenom kan uppsatsen bidra till eventuella policyförslag i framtiden 

på området. 

Oavsett vilken teori som är mest framträdande i Sveriges arbete så kan vi få en ökad förståelse 

för den sakpolitik som förs då vi kan se den bakomliggande drivkraften.  

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är således att undersöka och kartlägga vad som är det dominerande 

förhållningssättet i Sveriges arbete mot människohandel när det gäller säkerhet. Detta för att 
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det är viktigt att vara medveten om vilket förhållningssätt man arbetar från för att kunna 

förutse och hantera eventuella konsekvenser och problem. De två förhållningssätten har olika 

typer av problem, något som diskuteras i problemformuleringen, och det är därför aktuellt att 

undersöka vilket av förhållningssätten som är mest framträdande. Syftet är inte att ställa 

förhållningssätten mot varandra eller säga vilket som är bäst, utan bara att undersöka och 

kartlägga vilket förhållningssätt som är det rådande i det svenska arbetet, och sedan föra en 

diskussion om vad resultatet kan innebära för det svenska arbetet Med arbete menas inte det 

faktiska arbete som sker på marken utan det förhållningssätt kring människohandel och 

säkerhet som finns närvarande hos den lagstiftande församlingen, hos några av de 

myndigheter som hanterar frågan samt frivilligorganisationer som arbetar med 

människohandel.. Syftet blir alltså att utläsa vilket förhållningssätt som är det framträdande i 

det empiriska materialet med hjälp av teorierna och de idealtyper som byggs av teorierna. 

Målet är att genom uppsatsen uppnå̊ en förståelse för det rådande arbetet som Sverige har mot 

människohandel, för att sen kort kunna analysera vilka eventuella konsekvenser detta får för 

de som faller offer för människohandel.  

 

Syftet är även att kartlägga huruvida det finns skillnader i vilket förhållningssätt man arbetar 

från hos de olika aktörerna. Alltså, utgår de olika aktörerna från olika förhållningssätt. Det är 

intressant att studera då det är viktigt att förstå vilka eventuella problem, som kan komma då 

olika aktörer prioriterar olika synsätt. Om olika aktörer arbetar utifrån olika förhållningssätt 

kan detta kanske leda till att det svenska arbetet mot människohandel inte får en samlad 

effekt, och då riskerar att inte bli lika effektiv. På detta sätt är denna uppsats intressant och 

viktig då den kan klargöra några av dessa frågor.  

Frågeställningarna lyder; 

• Utifrån en analys av Sveriges arbete mot människohandel, vilket är det dominerande 

förhållningssättet kring säkerhet, det statscentrerade eller det individcentrerade?  

• Går det att utläsa skillnader i vilket förhållningssätt kring säkerhet som de olika 

aktörerna jobbar utifrån i sitt arbete mot människohandel? 

1.4 Definition av begrepp  

Den definition av människohandel som idag används kommer från Palermoprotokollet1 som 

                                                
1 Palermoprotokollet är ett tillägg från Förenta Nationernas konvention om gränsöverskridande brottslighet. 
Protokollet handlar om förebyggande, bekämpande, och bestraffande av handel av människor, särskilt kvinnor 
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antogs av FN:s generalförsamling år 2000. Enligt detta så är människohandel en 

handelsåtgärd, till exempel transport eller rekrytering, som vidtas genom otillbörligt medel i 

syfte att utnyttja den brottsutsatta (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet).  

När det gäller människohandel för sexuella ändamål kan till exempel syftet vara att utsätta 

offret för våldtäkt, sexuellt tvång och utnyttjande i prostitution eller pornografi (Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet).  

Med otillbörligt medel menas till exempel hot, vilseledande eller utnyttjande av en persons 

utsatta position. För att ett brott skall rubriceras som människohandel så är det inte relevant 

huruvida offret har samtyckt eller inte, förutsatt att ett otillbörligt medel har använts 

(Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet). 

1.5 Disposition 
Inledningsvis presenterades det problem som uppsatsen ämnar att avhandla. Även problemets 

kontext presenterades. I nästföljande del genomförs en teorianknytning från vedertagen 

litteratur. Avsnitt tre i uppsatsen behandlar den metod och det material som uppsatsen 

använder sig av. I detta avsnitt presenteras även de idealtyper som används som uppsatsens 

analysverktyg. Avsnitt fem i sin tur presenterar de resultat som framkommit efter 

undersökningen, och en analys av samma resultat presenteras sedermera i avsnitt sex. 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som går att dra av undersökningen samt en kortare 

diskussion och förslag till vidare forskning på området i avsnitt sju.  

2. Teori  
För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar är det viktigt att göra en 

redogörelse av hur forskningsläget ser ut idag inom detta problemområde, som handlar om 

människohandel och säkerhet. Teorierna kommer att fungera som verktyg vid analys och 

slutsatser. Uppsatsen har valt de delar av det teoretiska materialet som är aktuella för 

uppsatsens ämne och frågeställningar, och därför tas vissa delar av teorierna endast upp ytligt. 

Detta beror på vikten av att fokusera på uppsatsens frågeställning genom hela arbetet.    

Vad som bör utgöra referensobjektet för säkerhet har länge varit något som livligt diskuterats 

bland statsvetenskapliga forskare. Det traditionella synsättet som utgår från det statscentrerade 

perspektivet menar att det är staten, och endast staten som utgör referensobjektet. Säkerhet ur 

detta perspektiv handlar om statens överlevnad (Eriksson 1999, s 313) och här är maktbalans 
                                                                                                                                                   
och barn. Protokollet antogs den 15:e november 2000 och Sverige undertecknade texten den 12:e december 
samma år (Utrikesdepartementet 2004). 
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viktigt ur ett säkerhetsperspektiv (Walt 2005, s 26). Detta sätt att tänka kring säkerhet har de 

senaste decennierna fått kritik från flera håll, bland annat från de som vill vidga begreppet 

(Huysman 1998, s 227).  Några av de som ville utvidga begreppet var en grupp forskare som 

tillsammans kom att gå under namnet "Köpenhamnsskolan". 

Köpenhamnsskolan utvecklades då man var emot att säkerhetsbegreppets kärna tvunget 

behövde utgå från krig utan menar att även andra saker kan ingå i säkerhetsbegreppet (Buzan 

1997, s 13). Man belyser säkerhet ur ett vidare perspektiv, där faktorer som inte enbart berör 

staten även räknas in (Buzan 1997, s 11-12). Här menar man att hot inte längre enbart 

kommer från en annan stat, utan även från miljön eller ekonomin (Buzan 1997, s 12). Man 

tittar också på hur olika hot säkretiseras och menar att detta är det som utgör det som faller 

under säkerhetsbegreppet, militära som icke-militära hot (Buzan 1997, s 13). För att något 

skall säkretiseras och då räknas som ett säkerhetshot så måste någon vidta extraordinära 

insatser mot det, denna någon är något man kallar för säkerhetsaktör exempelvis en statsmakt, 

något är alltså säkretiserat då politiska ledare talar om det samt får majoriteten att hörsamma 

det (Buzan 1997, s 13-14).  Köpenhamnsskolan delar även upp säkerhetsbegreppet i fyra olika 

sektorer som menar att essensen av livskvalitén vilar på och det är inom dessa sektorer som 

även hot mot dessa kan uppstå. Dessa sektorer är den militära sektorn där referensobjektet är 

staten. Den ekonomiska sektorn där referensobjektet är svårare att definiera men såväl privata 

företag som statens ekonomi. Den tredje sektorn kallar man samhällssektorn, där 

referensobjektet är den kollektiva identiteten som kan hotas av bland annat en främmande 

religion. Den fjärde sektorn är miljösektorn där referensobjektet är alltifrån överlevnad av 

olika arter och geografiska områden till klimatet och luftkvalitén (Buzan 1997, s 16-17).  

Huysman räknas till de forskare vi skulle kalla kritiska säkerhetsforskare. Han tar begreppet 

säkerhet ett steg längre än vad Köpenhamnsskolan gör och menar bland annat att säkerhet 

även handlar om hur vi förhåller oss till naturen, till andra människor och till oss själva. Han 

menar att säkerhet handlar om något vidare, något han kallar diskursiv formation och inom 

denna organiserar vi allt runt omkring oss (Huysman 1998, s 228). Huysman vill också att 

säkerhetsbegreppet skall förstås utifrån något han kallar "thick signifier". Han beskriver 

"signifier" som ett ord där det viktiga är de associationer och bilder vi får till ordet och han 

säger att "signifier" får sin mening genom sin relation till andra "signifier", exempelvis 

säkerhet och krig. Ordet säkerhet har en historia och det får en viss mening genom det och 

genom att säga ordet säkerhet så registrerar vi vissa bilder och meningar som formar hur vi 

tänker kring säkerhet, och det är detta Huysman vill komma åt genom att studera 
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säkerhetsbegreppet som "thick signifier" (Huysman 1998, s 228). Han menar att genom att 

göra detta så blir det säkerhetsbegreppets mening som blir agendan.  Genom "thick signifier" 

tolkas säkerhet utifrån den enskilda individen och dennes situation istället för historiska 

tolkningar (Huysman 1998, s 248-249). Genom att tänka kring säkerhet som "thick signifier" 

förstår vi hur säkerhet påverkar hur vi organiserar vår livssituation (Huysman 1998, s 231). 

Det man kan säga är att Huysman har en bredare och mer diskursiv syn på säkerhet som utgår 

mer från den enskilda individen än det statscentrerade begreppet och Köpenhamnsskolan.  

2.1 De två teoretiska utgångspunkterna  

Uppsatsen kommer använda sig av den statscentrerade teorin kring säkerhet, där fokus ligger 

på statens överlevnad och säkerhet (Morgenthau 2005, s 12). Som motpol kommer uppsatsen 

att utgå från det vidgade säkerhetsbegreppet som ser individen som referensobjekt. Fokus 

kommer vara den individualistiska synen med fokus på den feministiska säkerhetsteorin, och 

då den del av teorin som fokuserar på människohandel, främst Lobasz bidrag (2010) men 

även andra forskare (Eduards 2007; Sanghera 2012; Kapur 2012; Sjoberg 2010)  

En annan teoretisk utgångspunkt än den feministiska hade kunnat vara möjlig, exempelvis 

Köpenhamnsskolan, men då Köpenhamnsskolan har kritiserats för att negligera genus i 

säkerhetsdebatten (Hansen 2000), så kändes detta inte passande med tanke på uppsatsens 

ämnes val. Huysman och hans mer kritiska synsätt hade även det kunnat passa, men då 

forskare som Lobasz och Sanghera utgår från människohandel i deras forskning så upplevdes 

dessa forskare som mest passande för uppsatsens ändamål.  

Frågan om vad som är objektet för säkerheten är den fundamentala skillnaden mellan den 

feministiska säkerhetsteorin och den traditionella realismen. För realismen är detta inte en 

fråga man behöver fundera över, objektet för säkerhet är staten och dess nationella säkerhet 

(Krause 1998, s 309). Feminister å sin sida tillhör de teoretiker som vill bredda 

säkerhetsbegreppet till att bland annat involvera nya frågor såsom miljö och migration, och 

genom detta skall inte längre staten vara objektet för säkerheten, då det är andra faktorer som 

anses hotade (Krause 1998, s 310).  

2.1.1 Feministisk säkerhetsteori  

Feministisk säkerhetsteori utgår inte bara från ett vidare säkerhetsbegrepp där fler faktorer än 

krig räknas in utan man ser även individen som objekt för säkerhet. Man beskriver även 

behovet av ett genusperspektiv på säkerhetsfrågor (Sjoberg 2010, s 2-4). När det gäller 
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människohandel så kan den feministiska säkerhetsteorin ge oss ett nytt synsätt då man hävdar 

att perspektivet skall vara säkerheten för den som utsatts för människohandel, och där helt 

plötsligt staten då kan utgöra ett hot i det att den utsatta upplever det så (Sjoberg 2010, s 10).  

Lobasz menar att människohandel bör ses som en säkerhetsfråga ur den aspekten att den 

utsatta individen utsätts för hot och trakasserier från både kopplaren och staten. De menar att 

denna problematik betyder att man behöver flytta referensobjektet för säkerheten från staten 

till individen. Detta förändrar även vilka policyåtgärder som bör sättas i fokus (Lobasz 2010, s 

320-321). Stärkt gränskontroll har gjort det svårare och farligare för de som utsätts för 

människohandel, menar en del feminister. De menar också att det traditionella (realistiska) 

synsättet och hanterandet av människohandel är både moraliskt och praktiskt felaktigt (Lobasz 

2010, s 322)  

Lobasz menar även att människohandel är ett brott mot mänskliga rättigheter ur två 

synpunkter. Den första i det att man tvingas till att sälja sin kropp under slavliknande 

förhållande, och den andra att statens hanterande av människohandel också ibland leder till att 

mänskliga rättigheter kränks, exempelvis menar man att offren inte har något rättsskydd. 

(Lobasz 2010, s 329-330)  

Även Sanghera tar upp att offrets mänskliga rättigheter inte bejakas i staters behandlande av 

de som utsatts för människohandel. Hon nämner dels det problematiska att kvinnor ofta inte 

får något vittnesskydd då de skall delta i rättegång samt att offren ibland kan utsättas för 

mycket hårt bemötande av polis och gränskontroll (Sanghera 2012, s 21-22).  

Stärkt gränskontroll och hårdare kontroll över immigranter är något som Kapur kritiserar och 

hon menar att detta inte säkert behöver leda till ökad säkerhet för de som utsätts för 

människohandel. Tvärtom kan det leda till att verksamheten drivs under jord (Kapur 2012, s 

30). En ökad gränskontroll kommer inte att leda till att man kan stoppa människohandel. Det 

finns fler och större andra orsaker som bör tas itu med som bland annat efterfrågan menar 

Sanghera (2012, s 11).  

För en del finns det en stark koppling mellan organiserad brottslighet och människohandel, 

och detta kan användas som argument till att människohandel är ett hot mot staten, då den 

organiserade brottsligheten är något som kan riskera samhället och rikets säkerhet. Eduards 

menar att Sverige använder den organiserade brottsligheten som ett av argumenten för varför 

arbetet mot människohandel bör ses som viktigt för landets säkerhet (Eduards 2007, s 157). 

Genom att använda den organiserade brottsligheten som ett argument till varför 
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människohandel utgör ett säkerhetshot så har man då gjort staten till referensobjektet, något 

som ses som problematiskt från bland annat Lobasz (2010).  

2.1.2 Det statscentrerade perspektivet  

Inom det statscentrerade perspektivet är det framförallt realismen, som bidragit med mycket 

tankar och kunskap. Det finns både neo-realism och den mer klassiska realismen. Centralt för 

de båda är att staten och dess säkerhet står i fokus, och det är också detta som här kommer 

vara det centrala.  

Det kan sägas finnas två huvudsakliga grenar av realismen, den traditionella och neo-

realismen. Dessa två kommer kort att presenteras här. Morgenthau bör ses som den moderna 

fadern till den traditionella realismen och för honom handlar makt om allt som tillhandahåller 

och bibehåller en individs makt över en annan individ, alltifrån fysiskt våld till psykologiska 

faktorer (Morgenthau 2005, s 5-9). Det som utgör en stats makt är först och främst de militära 

styrkorna men även nationens karaktär, moral och kvalitén på styrelseskicket (Morgenthau 

2005, s 162).  

Kenneth Waltz brukar ses som en av de stora neo-realisterna och han menar att makt 

stipuleras genom populationens och territoriets storlek, tillgång till resurser, ekonomiska 

förutsättningar, militär styrka och politisk stabilitet och kompetens (Waltz 1979, s 131). För 

Waltz ligger alltså fokus ännu mer på det materiella än i Morgenthaus fall.  

De främsta skillnaderna mellan neo-realism och traditionell realism är att det traditionella 

perspektivet menar att grunden till internationella konflikter beror på att människan i grunden 

inte är perfekt utan har vissa egoistiska drag, medan neo-realismen menar att det snarare beror 

på anarkin i det internationella systemet (Hobson 2000, s 17).  

Inom den traditionella realismen menar man att i skapandet av politik är det också viktigt att 

politiken är rationell, för det är enbart då som man kan nå framgång (Morgenthau 2005, s 10). 

Morgenthau menar även att en stat inte får låta moraliska principer stå i vägen för politiken, 

då det kan minska chansen att föra en rationell agenda. Det enda som skall styra är den 

moraliska principen av nationens överlevnad (Morgenthau 2005, s 12). Man behöver inte göra 

skillnad på politiska ideal och moraliska ansatser, men säger han, det är viktigt att alltid veta 

skillnaden på vad man önskar och vad som är möjligt, och sedan fatta ett rationellt beslut 

(Morgenthau 2005, s 6). Detta är en av grunderna i realismen, tanken om att statens 

överlevnad står över allt annat. Uppsatsen fokuserar på de delar som är relevanta för 

människohandel, exempelvis den ökade polisiära gränskontrollen för att skydda staten mot 

exempelvis organiserad brottslighet (Andreas 2003, s 100-101; Eduards 2007, s 157; Lavenex 
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2001, s 24).  

Från det statcentrerade perspektivet så är det centrala staten. Staten är den viktigaste aktören 

och nationell säkerhet är det som bör prioriteras högst upp på agendan (Meyers 2000, s 1263). 

Realister menar även att det är statens intresse som styr migrationspolitik, alltså om staten är i 

behov av ökad invandring gör man det också lättare för migranter att få uppehållstillstånd 

(Meyers 2000, s 1264). Det är dock viktigt att poängtera, att realismen generellt tenderar att 

inte tala om migration eller människohandel särskilt ofta. En anledning till detta kan vara att 

man ser sociala frågor, som människohandel och prostitution, som mindre viktiga än "riktiga" 

säkerhetsfrågor (Meyers 2000, s 1264). Emellertid tar några få upp migration som en 

säkerhetsfråga. Man beskriver då flyktingar och immigranter som potentiella hot mot statens 

säkerhet (Andreas 2003; Lavenex 2001). De får dock mothugg av Walt som menar att bredda 

säkerhetsbegreppet kommer förstöra begreppets intellektuella mening (Walt 1991, s 213). 

Uppsatsen kommer dock att fokusera på de som menar att immigranter kan utgöra ett hot mot 

staten och dess säkerhet.  

Lavenex (2001) menar, att den prioritet som är viktigast när det gäller migration, är att 

säkerställa att gränserna är starka nog att se till att illegala immigranter inte kommer över 

gränsen, och där igenom säkerställa den enskilda statens suveränitet. Man gör ingen skillnad 

på hur de kommit in i landet, faktum kvarstår att statens territorier måste kontrolleras för att 

säkerställa ordning och stabilitet (s 25-26). Organiserad brottslighet och människohandel 

beskrivs som två kärnpunkter i varför man argumenterar för stärkt gränskontroll, tuffare 

visumkrav samt utvisning av illegala immigranter (Lavenex 2001, s 27).  

Realister menar att globaliseringen lett till att betydelsen av gränskontroll minskat och att man 

nu kan se hur gränserna försvinner mer och mer (Andreas 2003, s 83). Samtidigt menar de 

även att den militära övervakningen av gränser minskat, men den polisiära närvaron och 

kontrollen av gränserna har ökat och den är mycket viktig. Målet med denna närvaro är att 

hålla icke-statliga aktörer som rör sig över gränser borta (Andreas 2003, s 100).  

3. Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt och metoder som använts. Här redogörs bl.a. 

insamlingsmetoder, avgränsningar samt granskning av valda källor.  

3.1 Material och insamlingsmetoder	  	  
 
Målet är förstå det arbete som Sverige gör gentemot människohandel, det är då inte arbetet på 
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marken som har undersökts utan empiriskt material samt intervjuer har fått ligga till grund för 

att synliggöra en del av det arbete som görs i Sverige mot människohandel. 

I uppsatsen används två sekundära källorna som består av Regeringens Handlingsplan mot 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167) samt 

Brottsförebyggande rådets utvärdering av samma handlingsplan från 2011 (BRÅ 2011). Sedan 

kommer även intervjuer med Justitieutskottet, Polisen och två frivilligorganisationer (NGO) 

att genomföras. Dessa dokument och intervjuer kommer att analyseras med hjälp av en 

beskrivande idéanalys. De olika empiriska materialen väger lika tungt i uppsatsen och främsta 

anledningen till att två olika typer av källor används är för att öka uppsatsens reliabilitet, att 

göra detta kallas att använda sig av informanttriangulering (Denscombe 2009, s 186). De olika 

materialen används för att kunna täcka upp en så stor del av de aktörer som är viktiga i arbetet 

mot människohandel. Det är viktigt att poängtera att det är det material som används i 

uppsatsen som ligger till grund för att undersöka Sveriges arbete, självklart finns det fler 

aktörer och dokument som hade kunnat undersökas, så som tullen och socialtjänsten. På grund 

av tidsbrist har detta inte gjorts, men de aktörer som intervjuas representerar både staten och 

civilsamhället vilket gör att bredden trots allt är stor. Det finns även andra dokument som 

kunde varit aktuella men då handlingsplanen (Skr. 2007/08:167) är den enda handlingsplanen 

från regerings sida på ämnet så kändes denna högst relevant och så då även utvärderingen av 

samma handlingsplan.   

Fokus har lagts på att förstå dokument och intervjuer utifrån teorier. Utgångspunkten bör då 

ses som hermeneutisk (Esaiasson et al. 2012, s 249). Uppsatsen kommer även vara kvalitativ, 

då djupintervjuer genomförs med olika personer, som bör anses som högst relevanta i 

Sveriges hanterande av människohandel, samt analys av texter (Bjereld et al. 2009, s. 118- 

119; Denscombe 2009, s. 367-368).  

För att få fram ett resultat med hög validitet, används både intervjuer och skriftligt inhämtat 

material. Datatriangulering, vilket innebär en användning av kontrasterande 

informationskällor, används för att få en fullständigare bild av problematiken. I detta fall i 

form av informanttriangulering då flertalet informanter används (Denscombe 2009, s. 186).  

3.1.1 Kvalitativ intervju  

Som nämnts tidigare kommer en del av uppsatsens empiriska material att utgöras av 

intervjuer. Intervjuer kan se ut och genomföras på olika sätt. En strukturerad intervju följer ett 

visst mönster och består av förberedda frågor och utrymmet för följdfrågor är nästintill icke-
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existerande. Detta betyder att man som intervjuare har mindre kontroll över intervjuens gång, 

då man inte kan ställa följdfrågor. En ostrukturerad intervju å andra sidan, har ingen struktur 

utan kan mer beskrivas som ett samtal, där resultatet av intervjun kommer se olika ut 

beroende på vad samtalet leder till. Emellan dessa två tekniker finns det något som kallas 

semi-strukturerad intervjuteknik, som består av färdiga frågor, men där frågorna är ställda så 

att svarsalternativen är öppna. På detta sätt kan man ställa samma frågor till alla informanter, 

men också öppna upp för att dessa skall få uttrycka sina åsikter, man möjliggör också för 

följdfrågor (Johannessen 2003, s 97). Det är den semi-strukturerade intervjuformen som 

används i uppsatsen. Intervjuguide för intervjuerna återfinnes i bilaga 1.  

3.1.2 Intervjuteknik  

Intervjuerna kommer genomföras dels som telefonintervjuer, men även som intervjuer där 

informanten och intervjuaren möts. Det var problematiskt att få tid för en del informanter att 

mötas. Strukturen på intervjuerna kommer vara semi-strukturerad intervjuform, där samma 

frågor ställs till alla informanter. Emellertid kommer följdfrågor kunna ställas vid behov, och 

om samtalet tillåter. Anteckningar samt ljudsinspelningar används vid intervjuerna, för att 

säkerställa, att all relevant information kan tas till vara.  Enkät hade kunnat vara ett alternativ, 

men då följdfrågor känns mycket viktigt var det semi-strukturerad intervju som passade bäst. 

När det gäller urvalet av informanter som deltar i intervjuerna, har detta urval skett på 

subjektiv basis. Med ett subjektivt urval menas att informanterna har valts av forskaren själv 

(Halvorsen, 1992, s.100). I denna uppsats har de aktuella informanterna valts då de förefaller 

vara de som är mest aktuella för uppsatsens frågeställning. Informanterna kommer att bestå av 

ledamöter från riksdagens justitieutskott, representant för Polisen, samt två personer från två 

frivilligorganisationer som arbetar mot människohandel. När det gäller justitieutskottet 

tillfrågades en ledamot från varje parti. På grund av yttre omständigheter var det två 

ledamöter från två partier som inte kunde delta i intervjun, och inte heller deras ersättare. Då 

majoriteten av alla partier deltar i intervjuer så bör detta ändå inte ses som ett hinder för 

uppsatsens tillförlitlighet. När det gäller representanten från polisen var det polisen själva som 

efter diskussion med forskaren valde ut informanten, då denne ansågs mest lämpad för 

uppsatsens ämne och syfte. Polisen som deltog i intervjun talade för polisen som myndighet, 

emellertid betyder inte detta att andra åsikter inte finns inom organisationen, något som är värt 

att notera. 



Försvarshögskolan  Emma Blomdahl 
Statsvetenskap, inr. Säkerhetspolitik C-uppsats  HT 2012 

18 
 

3.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om huruvida studien är tillförlitlig och om resultaten skulle kunna bli 

desamma om en liknande studie gjordes i framtiden. Alltså handlar reabilitet om det 

insamlade datamaterialets tillförlitlighet, men det läggs även vikt vid hur datan samlats in 

samt, hur den sedan bearbetats. Då intervjuer är en del av det empiriska materialet, måste man 

se reliabilitet ur ett annat perspektiv. Intervjuerna har gjorts med individer och man kan då 

inte förvänta sig att svaren kommer att bli de samma som om de ställs vid en annan tidpunkt. 

Intervjuerna kommer dock att dokumenteras, vilket gör att de kan användas igen vid ett annat 

tillfälle. Uppsatsen använder även skriftliga dokument vilket kan öka studiens reliabilitet på 

grund av att två olika typer av källor används. (Denscombe 2009, s. 186).  

Validitet innebär att man mätt det man avsett mäta. För att säkerställa en hög validitet i 

uppsatsen har frågeställningen alltid varit närvarande i valet av empiriskt material. Det bör 

påpekas att man genom en kvalitativ intervju riskerar att bara fånga den enskilda individens 

åsikter och inte hela organisationens. I denna uppsats gäller detta alla respondenter, även om 

intervjun med justitieutskottet har gjorts med en representant från alla partier. Undantag är de 

två partier som på grund av yttre omständigheter inte kunde delta, men då majoriteten av alla 

partier valde att delta, bör detta inte ses som något större hinder för uppsatsen. Problematiken 

med att intervjun riskerar att enbart fånga den enskildes tankar har försökt undvikas genom att 

kontakta alla organisationer och myndigheter och låtit de välja den som de fann mest lämpad 

inom den egna organisationen, på detta sätt höjs relevansen.  

3.3 Avgränsningar 

I uppsatsen är det enbart människohandel för sexuella ändamål som undersöks, det finns 

andra former av människohandel så som exempelvis tvångsarbete. På grund av tillgång till 

empiriskt material så är det enbart människohandel för sexuella ändamål som avses i 

uppsatsen. Uppsatsen kommer även utesluta individer under 18 år, detta på grund av att dessa 

individer räknas som barn och då ser lagen kring människohandelsbrott lite annorlunda ut, 

samt att regeringen riktar särskilda åtgärder mot just barn i sin handlingsplan.   

3.4 Beskrivande idéanalys  

Uppsatsen vill undersöka närvarandet av en idé, i detta fall vilken syn av säkerhet som är 

närvarande, och då passar en beskrivande idéanalys bra som metod. Bergström och Boréus 

nämner att idéanalys är bra då man vill undersöka förekomsten av vissa idéer i exempelvis ett 

policydokument (Bergström & Boréus 2005, s 19). En kvalitativ textanalys hade varit ett 



19 
 

alternativ men då det just är förekommandet av en viss idé som uppsatsen vill undersöka bör 

ändå en idéanalys vara den metod som är mest lämpad.  

Målet med uppsatsen är inte att bestämma om argument och budskap är hållbara, utan att 

uppnå en förståelse för det rådande arbetet för att sen kunna analysera vilka eventuella 

konsekvenser detta får för de berörda. Syftet blir då att beskriva och tolka innebörden av det 

budskap som fås fram genom det empiriska materialet (Beckman 2005, s 12f och s 50). En 

beskrivande idéanalys är inte ett återgivande av innehåll utan skall bidra med förståelse av det 

som undersöks (Beckman 2005, s 48f). Man bör emellertid vara medveten om att man med en 

beskrivande idéanalys inte kan hävda huruvida argument eller påståenden är hållbara, detta 

medför att man inte kan hävda huruvida de åsikter som påvisas är ”sanna” eller hållbara. 

Detta är emellertid heller inte målet med uppsatsen och bör då inte ses som ett hinder.  

I en beskrivande idéanalys läggs fokus på att förstå och klassificera verkligheten. För att 

kunna göra detta behövs analysverktyg. I denna uppsats kommer analysverktyget att bestå av 

idealtyper (Esaisson et al. 2012, s 142-143). Idealtyperna används för att materialet skall 

operationaliseras och förstås. Idealtypers närvaro kommer att undersökas i det empiriska 

materialet. Idealtypen är ”ett koncentrat av de egenskaper eller idéer som forskaren anser vara 

av särskild betydelse i beskrivandet av ett fenomen” (Beckman 2005: 28), i den här uppsatsen 

kommer egenskaperna att röra människohandel. Idealtyperna kommer att stipuleras av 

feministisk säkerhetsteori och realism, och de aspekter som är relevanta för hanterandet av 

människohandel. De kommer bli grunden till idealtyperna.  

De två̊ idealtyper som används och här konstruerats bör ses som extrembilder, och utgör inte 

en exakt beskrivning av verkligheten utan de används för att tydliggöra skillnaderna som finns 

mellan de två, samt för att underlätta analyserandet av det empiriska materialet (Lundqvist 

1993, s 83).  

3.4.1 Idealtyper  
För att kunna identifiera och förstå vilken typ av förhållningssätt till säkerhet som finns 

närvarande i Sveriges arbete mot människohandel kommer idealtyper att konstrueras. Dessa 

idealtyper utgår ifrån det statscentrerade och det individcentrerade perspektiven. Idealtyper är 

ett vedertaget analysverktyg och associeras ofta med sociologen Max Weber (Esaiasson et al 

2012, s 139).  

Weber menade att idealtyperna kan hjälpa oss att klassificera verkligheten utifrån en teoretisk 

konstruktion. Med hjälp av idealtyperna kan vi bygga en bro mellan det empiriska och det 
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teoretiska materialet för att på ett metodiskt sätt fånga in de delar av materialet som är 

karakteristiska och viktiga för att förstå vilken typ av säkerhetsperspektiv som finns 

närvarande (Bergström och Boréus 2005, s 159). Den statscentrerade och den feministiska 

säkerhetsteorin ger upphov till två idealtyper gestaltade nedan. Idealtyperna bygger alltså på 

den tidigare teorigenomgången som gjordes i avsnitt 2.  

Det är viktigt att poängtera att idealtyper består av ideal, alltså, de ger en förenklad bild av 

verkligheten. Den förenklade versionen syftar till att stärka särskilda drag. De olika 

analysenheterna kommer bedömas i hur de liknar de två idealtyperna, de behöver alltså inte 

tillhöra en given klassificering.  

När det kommer till internationellt samarbete finns detta med i de båda idealtyperna. Detta 

beror på att internationellt samarbete kan ses som något som både görs för att skydda 

individen, men också för att skydda staten. En vidare diskussion kring detta kommer föras i 

analysen under avsnitt 6.  

Tabellen nedan (nästa sida) är modifierad från Lobasz tabell (Lobasz 2010, s 215). Det som är 

skillnaden från Lobasz tabell är att hon inte nämner internationellt samarbete under det 

individcentrerade perspektivet, samt att Lobasz inte nämner en trygg rättsprocess som ett av 

fokusområdena under det individcentrerade perspektivet utan där istället nämner mänskliga 

rättigheter. Genom teorin och empirin har det emellertid varit dessa faktorer som har känts 

som mest relevanta för fallet Sverige. 
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Idealtypstabell 

Perspektiv Referensobjekt 

för säkerhet 

Säkerhetshot Fokusområden 

Statscenrerat / idealtyp 1 Staten Människohandlare, 

olagliga migranter, 

organiserad 

brottslighet, 

spridandet av 

sjukdomar. 

Gränskontroll, 

migrations kontroll, 

polis, internationellt 

sammarbete för 

statens skull. 

Individcentrerat/Feminism 

Idealtyp 2 

Individen Människohandlare, 

gränskontrollen, 

polisen och 

rättsväsendet, 

samhället 

Socialtjänsten, 

mänskliga 

rättigheter, trygg 

rätts- och 

migrationsprocess, 

samhällets 

bemötande. 

Internationellt 

samarbete med 

individen i fokus. 

 

4. Bakgrund 

I nästa avsnitt kommer resultatet över det empiriska materialet att presenteras, men för att få 

en ökad förståelse kommer en kort bakgrund om människohandel i Sverige att presenteras i 

denna del. Kort om människohandelns utbredning och dessutom kortfattat om vilka lagar som 

reglerar människohandel finns beskrivet.  

4.1 Människohandel i Sverige 

År 1999 förbjöd Sverige som första land köpande av sexuella tjänster, men det var först år 

2002 som människohandel för sexuella ändamål fördes in som ett brott i brottsbalken. Denna 

lagstiftning har lett till att Sverige inte är lika attraktiv för människohandel som förut, men 
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likväl kvarstår problemet, och vissa menar att lagstiftningen bara gjorde så att 

människohandeln blev mera dold än tidigare (Halley et al. 2006, s 396)  

Människohandel är ett brott mot en individ som i svensk lag behandlas i Brottsbalkens fjärde 

kapitel. 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 ska exploateras för sexuella ändamål, är straffbar för 

brottet människohandel. För att man skall kunna dömas för människohandel måste man alltså 

bevisa att offrets fria vilja har bemästrats. Under 2010 gjordes 21 polisanmälningar som rörde 

människohandel och under samma år dömdes tre personer för människohandel. Fem personer 

dömdes för grovt koppleri och fjorton för koppleri, som varit av människohandesliknande 

karaktär (Rikspolisstyrelsen 2010, s 4).  

Man fälls för koppleribrott om man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar en 

annan person, så att denna har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Koppleribrott av 

människohandelsliknande karaktär innebär att en kopplare i Sverige har kontakter i ett annat 

land och använder dessa kontakter för att föra över människor till Sverige, som sedan skall 

användas i prostitution. Fortfarande är brottet koppleri och inte människohandel (Bordellen i 

Almedalen). Några skillnader mellan dessa två brott är; 

1)Vid koppleri behöver man ej ha använt sig av otillbörliga medel, vilket krävs vid 

människohandelsbrott (BrB 1962:700, kap 6 §12; BrB 1962:700, kap 4 §1). 

2) Vid koppleri är syftet alltid sexuella ändamål. Vid människohandel räknas även andra 

former av utnyttjande in (BrB 1962:700, kap 6 §12; BrB 1962:700, kap 4 §1).  

3) För koppleri föreskrivs fängelse i högst fyra år, och för grovt koppleri fängelse i lägst två 

och högst åtta år. För människohandel föreskrivs fängelse i lägst två år och som högst tio år. 

Om människohandeln anses som mindre grov, döms emellertid gärningsmannen till högst fyra 

års fängelse (BrB 1962:700, kap 6 §12; BrB 1962:700, kap 4 §1).  

4) Koppleri räknas som ett brott mot staten, medan människohandel är ett brott mot individen. 

Detta innebär bland annat att vid koppleri kan den brottsutsatta hanteras som vittne istället för 

målsägande. Det innebär att de inte kan få ersättning inom ramen för brottsmålsprocessen och 

inte heller biträdas av målsägandebiträde (Bordellen i Almedalen). Det bör dock poängteras 

att koppleribrott kan räknas som ett brott mot individen, något som mer och mer blir praxis, 

och då får brottsoffret rätt till målsägandebiträde och skadestånd (Åklagarmyndigheten 2008). 

De flesta som faller offer för människohandel i Sverige kommer från Östeuropa, Thailand och 
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Nigeria och majoriteten är kvinnor. Under 2010 rapporterades inte ett enda fall, där en man 

var offer. Försäljningen av de sexuella tjänsterna sker oftast via internet och inte på öppen 

gata (Rikspolisstyrelsen 2010, s 12). Under samma år, i Stockholms län, avvisades ett 30-tal 

kvinnor. Polisen försökte utreda om kvinnorna utnyttjades i prostitutionsverskamhet i Sverige, 

men utan resultat. Det är svårt att exakt veta hur många människor som handeln i Sverige 

omfattar, men uppskattningsvis har 400-600 kvinnor och barn fallit offer för människohandel 

under 2011 (Freethem - Människohandel i Sverige). 

5.Materialredovisning  
I följande kapitel kommer resultaten av det empiriska materialet att presenteras. Varje 

dokument och aktör kommer att presenteras var för sig, detta för att underlätta för läsaren men 

även för att kunna ge en grundligare genomgång av allt empiriskt material. Resultaten har 

även delats in och presenteras utifrån de två förhållningssätten och idealtyperna. Detta innebär 

att det som faller under det individcentrerade perspektivet presenteras först och sedan det 

statscentrerade. Detta görs för att användningen av idealtyperna skall förstärkas samt bli 

lättare att förstå och att man som läsare tydligare skall kunna utläsa de mönster som finns. 

Genom att presentera det på detta sätt blir också kopplingen till resultattabellen i slutet av 

kapitel 5 tydligare. 

5.1 Handlingsplanen 

Sveriges Handlingsplan mot Prostitution och Människohandel för Sexuella Ändamål (SKR 

2007/08:167) överlämnades från regeringen till riksdagen den 10 juli 2008. Handlingsplanen 

var aktuell mellan åren 2008 och 2010. Totalt satsades cirka 210 miljoner kronor på de 36 

åtgärder som nämndes i skrivelsen. Åtgärderna är indelade i fem olika kategorier; ökat skydd 

och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, 

utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad nationell och internationell samverkan 

och ökade kunskaper. I presentationen av handlingsplanen framhävdes att den tar hänsyn till 

individens enskilda behov. 

5.1.1 Individen i centrum 

Utbildningsinsatser är en av de åtgärder som regeringen har lagt mest fokus på i 

handlingsplanen. Man skriver bland annat att 

"Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram utbildningsmaterial riktat till 
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personer som arbetar i verksamheter inom t.ex. sjukvården, socialtjänsten, skyddade boenden 

och på ungdomsmottagningar. Utbildningsmaterialet skall belysa och öka kunskapen om och 

förståelsen för den problematik som de som befinner sig i prostitution har." (SKR 

2007/08:167, s 12) 

Här nämns dock inte de som utsatts för människohandel, utan bara de som befinner sig i 

prostitution. Då de som ofta utsatts för människohandel tvingas till prostitution, bör detta vara 

en åtgärd som även omfattar dessa individer. Utbildningsinsatserna skall även täcka de 

speciella skyddade boenden där människor som utsatts för människohandel vistas. Det är 

viktigt att öka dessa boendens kompetens och kunskap, så att de bättre kan bemöta 

individernas behov (SKR 2007/08:167, s 12-13).  Då utbildningsinsatserna handlar om hur 

samhället bättre skall kunna bemöta de som fallit offer för människohandel, räknas dessa 

utifrån ett individ perspektiv.  

För att fortsätta att förbättra hur myndigheterna och samhället bemöter de personer som 

utsatts för människohandel vill regeringen även  

"... utveckla ett stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel 

för sexuella ändamål". (SKR 2007/08:167, s 13) 

Här nämns även behovet av att utgå från brottsoffrets önskemål. Målet är att stärka 

brottsoffret och försöka se till så att man får kunskap om de problem, som gjorde att man 

tvingades in i människohandeln från början. (SKR 2007/08:167, s 13-14) Regeringen vill 

även stärka skyddet vid återvändande och skriver att ett ökat internationellt samarbete krävs 

för att säkerställa ett tryggt återvändande för individen. (SKR 2007/08:167, s 15) 

I samhällets bemötande ligger även tryggheten och rättssäkerheten i en eventuell rättsprocess, 

vilket man inte tillräckligt fokuserar på i handlingsplanen. Det nämns emellertid hur rutiner 

skall ses över när det gäller utbetalning av brottskadeersättning till personer i andra länder, 

som varit utsatta för människohandel i Sverige.   

I handlingsplanen tar man även upp en annan del från den statscentrerade idealtypen, det 

internationella samarbetet. Bland annat vill regeringen utveckla samarbetet mellan svenska 

aktörer och aktörer i ursprungslandet, detta för att säkerhetsälla att personer som utsatts för 

människohandel skall kunna återvända på ett bra sätt. (SKR 2007/08:167, s 15) 

Under idealtypen som utgår från individen som referensobjekt utgör socialtjänsten en viktig 

part. Detta är även något som nämns i regeringens handlingsplan. Socialstyrelsen skall 

utvärdera de prostitutionsgrupper som finns inom socialtjänsten, vars arbete innebär att man 
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söker upp och stödjer personer som är utsatta för människohandel. De kan där till exempel få 

hjälp med stödsamtal, stöd vid polisanmälan eller kontakt med hälso-och sjukvården (SKR 

2007/08:167, s 17).  

5.1.2 Staten i centrum 

Ett av de säkerhetshot som nämns som viktigt i idealtypen under det statscentrerade 

perspektivet är den organiserade brottsligheten, något som också lyfts upp av regeringen i 

dess rapport.  

"Människohandlares cyniska utnyttjande av människor för sexuell exploatering är, vid sidan 

av handeln med vapen, alkohol och droger, en del av den verksamhet som utgör den grova 

organiserade brottsligheten." (SKR 2007/08:167, s 3) 

Människohandel ses här som en del i den organiserade brottsligheten. Den likställs där med 

handel av exempelvis droger, och kan upplevas som ett hot mot staten.  

När det gäller det internationella samarbetet, nämns detta i handlingsplanen, dels ur ett 

individcentrerat och dels ett statscentrerat perspektiv. Det mer statsinriktade internationella 

arbetet skall stärkas genom att fortsätta främja det samarbete som finns i Östersjöstaternas 

råd. Detta samarbete handlar främst om att de olika ländernas myndigheter skall samarbeta 

bättre, så det inte utförs ”dubbelarbete”. Fokus ligger främst på att få bukt med den utbredda 

internationella organiserade brottsligheten, där människohandeln kan vara en del (SKR 

2007/08:167, s 29) 

Även polismyndigheten skall stärkas och då den del som fokuserar på det brottsbekämpande 

inom människohandel, vilket kan ses som ett led i att bekämpa den organiserade 

brottsligheten (SKR 2007/08:167, s 22).  En annan åtgärd för att bättre hantera den 

organiserade brottsligheten är att titta på möjligheten till att få tillgång till Migrationsverkets 

register, för att där kunna undersöka referenspersoner i viserings-och bosättningsärenden 

(SKR 2007/08:167, s 26).  

5.2 Utvärderingen av handlingsplanen 

I regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

beslutades att Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) skulle genomföra en utvärdering av 

handlingsplanen då den avslutats, och sedan presentera denna. Detta gjordes i november 2011 

och nedan kommer de rekommendationer som BRÅ kom fram till i sin slutredovisning av 

handlingsplanen.  
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I slutredovisningen beskrivs bilden av att det förekommer flertalet allvarliga fall av 

människohandel i Sverige. Tyvärr är det svårt att säga hur många, då flera av dessa fall är 

okända för Polisen och andra myndigheter (BRÅ 2011, s 21).  

5.2.1 Individen i centrum 

Något som BRÅ lägger stort fokus på i sina rekommendationer är frågan om 

uppehållstillstånd. Detta är något som kan ses hamna under migrationsfrågor och är därför 

aktuellt enligt idealtypen som utgår från individens och dennes säkerhet. Denna problematik 

var också något som andra aktörer upplevde enligt BRÅ:s rapportering. Bland annat skrives; 

"Uppehållstillståndet medför sociala och ekonomiska rättigheter för individen; om det inte 

finns är det betydligt svårare att hjälpa den utsatta". (BRÅ 2011, s 32) 

BRÅ lyfter i sina rekommendationer fram att frågan om uppehållstillstånd för utländska 

kvinnor som är utsatta för människohandel bör utredas. Man påpekar även att den begränsade 

rätt till uppehållstillstånd som idag finns, och innebär att man får uppehållstillstånd under 

rättsprocessen, kan medföra att en del kvinnor väljer att inte berätta, då det minskar deras 

motivation. Men det kan också begränsa Sveriges möjligheter till att på ett effektivt sätt 

använda sig av långsiktigt stöd till drabbade (BRÅ 2011, s 40).  

I idealtyperna lyfts rättsprocessen fram som något, som kan utgöra ett hot, något som även 

BRÅ undersöker.  

BRÅ skriver, att möjligheten att se den som fallit offer för människohandel som målsägande, 

används i olika utsträckning av olika domstolar, men att det är av största vikt att detta görs i 

större utsträckning än idag (BRÅ 2011, s 40).  

Här nämns även vissa delar som har med samhällets bemötande att göra. Bland annat nämner 

man behovet av att fortsätta söka kunskap kring de utsattas stödbehov. Man vill att detta skall 

ske kontinuerligt, och detta bör ske på ett nationellt kunskapscentrum som bör inrättas (BRÅ 

2011, s 36).  

5.2.2 Staten i centrum 

I BRÅ:s rapport är det störst fokus på individen. Att se staten i centrum var i princip 

obefintligt, med undantag av det nedan.  

Hur det internationella samarbetet kan förbättras är det som ligger i fokus i BRÅ:s rapport när 

det gäller det statscentrerade perspektivet. När man talar om det internationella samarbetet, är 

fokus på hur olika länder bättre kan samarbeta för att motverka att människohandel i 
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organiserad form sker. Därför bör denna åtgärd ses som något man gör för att i första hand 

skydda staten, då det är den organiserade brottsligheten som är i fokus för just detta 

samarbete.  

5.3 Polisen 

Människohandel är ett brott, som polisen enligt dem själva prioriterar. Målet är att Sverige 

som land skall bli oattraktivt för den organiserade brottsligheten, som man menar ofta ligger 

bakom människohandeln (Polisen 2011). Resultaten nedan bygger på en intervju som gjorts 

med en polis som har människohandel som ansvarsområde. Den intervjuade polisen finns hos 

rikspolisstyrelsen.  

Hos polisen finns även en nationell rapportör för människohandel, som är ansvarig för metod-

och kompetensutveckling hos Rikspolisstyrelsen (Regeringskansliet 2010).  

5.3.1 Individen i centrum 

Människohandel bör ses som ett brott både mot person och mot staten, och därför krävs det 

insatser på båda plan. Polisen själva menar att det kan vara så att tullen och polisen båda kan 

uppfattas som hotfulla gentemot de som är offer för människohandel, och att detta är 

problematiskt då  

”vi är beroende av deras utsagor. Bemöter vi inte de på rätt sätt, kan vi inte få människorna 

bakom människohandeln fällda." (Intervju polis, 2012). 

För att bättre bemöta och förstå de, oftast kvinnor, som utsätt för människohandel har Polisen 

genomfört en rad utbildningsinsatser. Detta är något man vill fortsätta med för att ständigt 

förbättra sitt bemötande gentemot de som fallit offer. Detta bemötande är även något man vill 

arbeta med, när offren återvänder till sina hemländer. Här menar man, att det är viktigt att 

polisen i Sverige har ett större samarbete med polisen i andra länder, för att säkerställa att 

offren får en trygg och säker miljö att återvända till (Intervju polis, 2012).  

Rättsväsendet och dess hantering av de som fallit offer för människohandel är en fråga som är 

problematisk och polisen har märkt att det ibland kan vara svårt att få offer att väcka åtal då 

de själva känner sig som om de blir utredda vid människohandelsbrott. Bland annat säger 

polisen; 

”Det kan bland annat vara så att det krävs att det inte fanns något annat rimligt alternativ än 

att underkasta sig. Hur skall man undersöka det? Skall man undersöka varför offret inte sökte 

ett jobb, inte lånade pengar av en vän och så vidare. Man utreder nästan mer offret än 
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gärningsmannen. Det blir då lättare att fälla dem för koppleri, vilket då blir komplicerat för 

de utnyttjade, då de därför inte lika lätt kan få skadestånd. ” (Intervju polis, 2012) 

Polisen anser, att detta kan ses som en av anledningarna till varför fler döms för koppleribrott 

och inte människohandelsbrott.  

Polisen menar också i intervjun att man tror att utländska kvinnor, som är utsatta för 

människohandel i Sverige, upplever att de blir bra bemötta och bra behandlade. Detta är även 

något som polisen genom utbildningar satsat mycket på. Socialtjänstens uppsökande arbete är 

en annan nyckelfaktor, som gör att kvinnorna upplever att de får bra stöd från det svenska 

samhället.  

5.3.2 Staten i centrum 

Det mest dominerande i intervjun med polisen är trots allt statens säkerhet, och något som 

respondenten flertalet gånger återkommer till och poängterar att hen är medveten om detta. 

Men det ligger i polisens uppdrag att skydda staten. Bland annat påpekas att människohandel 

kan vara ett systemhotande brott. Med detta menas att de kriminella som är involverade inom 

människohandeln tjänar extrema summor pengar på detta, som sedan kan leda till annan form 

av kriminalitet, eller att de får makt, både socialt och ekonomiskt.  

”Till slut kan detta leda till att de även får politisk makt. Organiserad brottslighet blir då ett 

stort hot."  (Intervju polis, 2012) 

Polisen lyfter även upp, i enlighet med idealtypen, illegala immigranter som ett säkerhetshot 

mot staten, som kommer från människohandel. Dessa kan ofta inte stärka sin identitet, vilket 

innebär, att man inte har kontroll över vilka människor man får in i landet (Intervju polis, 

2012).   

Det som polisen ser som något av det viktigaste att utveckla är att förbättra säkerheten kring 

människohandel i det internationella samarbetet. Ett ökat internationellt samarbete kan minska 

dels den tid och resurser som svenska polisen behöver lägga ner, och dels underlätta att 

komma åt alla led i den ofta långa kriminella kedjan (Intervju polis, 2012). 

En annan anledning till varför det internationella samarbetet är viktigt är att minska risken för 

att de som en gång blivit människohandlade, blir det igen. Idag kan detta ske då korruptionen 

är stor, bland annat säger polisen; 

" ... det finns ett stort problem att man inte alltid kan lita på andra länders myndigheter på 

grund av korruption."  (Intervju polis, 2012) 

Polisen menar att genom att öka samarbetet med andra länders myndigheter kan man komma 

runt det här problemet och på det sättet säkerställa att de som skickas tillbaka inte kommer till 
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Sverige som människohandelsoffer igen. Polisen menade här att detta är viktigt för att 

säkerställa att människohandeln till Sverige får ett slut, på detta vis kan detta ses som 

internationellt samarbete för staten (Intervju polis, 2012).  

5.4 Frivilligorganisationer (NGO:s) 

I Sverige finns det en rad frivilligorganisationer som arbetar mot prostitution och 

människohandel. Många av dessa vänder sig endast till människohandel som rör barn. 

ECPAT är ett sådant exempel. De frivilligorganisationer som finns är mycket små. I 

uppsatsen har två olika frivilligorganisationer intervjuats och båda är verksamma i Stockholm.  

5.4.1 Individen i centrum 

Ett av de största hoten som människohandeln utgör, enligt frivilligorganisationerna, är att det 

skadar människor, och hur samhället ser på människor. Människan blir genom 

människohandel en handelsvara, en produkt, som kan köpas för pengar. Detta riskerar att leda 

till att hela samhällets syn på människan påverkas. Det faktum att ekonomiska brott oftast 

leder till strängare straff och har högre prioritet, leder till att denna syn förstärks.  På detta sätt 

kan samhällets bemötande av dessa personer också påverkas. De känner att de inte ses som 

"människor" längre och blir behandlade sämre än andra individer i samhället (Intervju NGO, 

respondent 1, 2012).  

Man menar också att rättssystemet utgör ett hot på det sättet att systemet idag sänder ut en 

signal om att människohandel inte är ett allvarligt brott, då böter är det vanligaste straffet. Den 

högre delen av straffskalan för brottet används sällan. På detta sätt kan de som faller offer för 

människohandel se rättssystemet som ett hot, då de inte upplever att de tas på allvar eller får 

upprättelse (Intervju NGO, respondent 1, 2012). Båda frivilligorganisationerna ställer krav på 

att högre straff ges vid människohandelsbrott. En av dem vill även ta bort brottet för koppleri 

och istället göra människohandel till ett brott med en tregradig skala, för att underlätta 

rättsprocessen samt säkerställa att offren lättare kan få skadestånd (Intervju NGO, respondent 

1, 2012; Intervju NGO, respondent 2, 2012). 

”Ibland är det till och med så att polisen kan dra sig att få offren att vittna. De vet att 

rättsprocessen ofta leder till ytterligare ett övergrepp, då det är svårt att både bevisa 

människohandel och för offren att få upprättelse” (Intervju NGO, respondent 1, 2012) 

Dessutom menar en del ifrån de intervjuade frivilligorganisationerna (NGO:s) att det är 

problematiskt, då offren vid människohandelsbrott ofta blir misstrodda. De ställs inför en 
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mycket svår situation, då de upplever att det är de som offer, och inte förövaren, som blir 

utfrågad och utsatt. Det saknas ofta en förståelse för offren för människohandel i det svenska 

rättssystemet och de har ytterst lite skydd under rättegången och efter. Ett annat problem som 

frivilligorganisationerna belyser är att vi fortfarande har många makthavare som själva köper 

sexuella tjänster och därför ser ett hot i en starkare lagstiftning. Många kan ibland kan sitta på 

dubbla stolar (Intervju NGO, respondent 2, 2012).   

Socialtjänsten är en av de aktörer som de intervjuade ifrån NGO:s nämner som extra viktig i 

arbetet för att skapa ökad säkerhet för individen, när det gäller människohandel. Idag är det 

dock många som upplever att socialtjänsten inte ger dem rätt form av stöd. Detta kan både 

bero på en brist på resurser, men även kunskap och förståelse för dessa individers situation. 

Man nämner även att myndighetspersoner, som polisen och socialtjänsten, inte är särskilt 

populära bland de som är offer. Offren är ofta mycket misstänkssamma och litar inte på 

någon. Dessutom är de rädda att dem som tvingat dit dem skall få reda på det. Från 

frivilligorganisationernas sida menar man att Polisen och socialtjänsten skulle behöva 

genomgå mer utbildning och få ökade resurser, för att förstå den verklighet som offren lever, 

samt hur man bättre kan bemöta dem (Intervju NGO, respondent 2, 2012).  För att ge offren 

ett bättre bemötande vill man även se en större kontroll av de länder som offer återvänder till 

efter att de fått hjälp i Sverige. Det är viktigt att miljön i hemlandet är säker för att individen 

inte skall riskera att återigen hamna i människohandel. Därför vill man se ett utökat 

internationellt samarbete från Sveriges sida med andra länder (Intervju NGO, respondent 1, 

2012; Intervju NGO, respondent 2, 2012). 

5.4.2 Staten i centrum 

Frivilligorganisationerna menar att organiserad brottslighet och illegala immigranter kan ses 

som ett säkerhetshot mot staten. Samtidigt bör detta inte ses som det största hotet från 

människohandeln. Samarbetet mellan gränskontrollen och flyktinganläggningar måste 

förbättras för att få bättre kontroll över vilka människor som finns i landet (Intervju NGO, 

respondent 1, 2012).  

Det internationella samarbetet måste förbättras. EU bör införa en gemensam lagstiftning som 

gör det olagligt att köpa sex i hela EU, annars kommer man aldrig att få bukt med problemet. 

Här menar man att internationellt samarbete på EU nivå krävs för att lyckas komma åt den 

utbredda organiserade brottsligheten (Intervju NGO, respondent 1, 2012; Intervju NGO, 

respondent 2, 2012).   
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5.5 Justitieutskottet 

Riksdagens justitieutskott behandlar frågor som rör hur samhället skall skyddas och mot vad. 

Det berör brottslighet, domstolar, polisen och fängelser. Frågan om människohandel ligger 

därför oftast på justitieutskottets bord.  

5.5.1 Individen i centrum  

Majoriteten av de tillfrågade från justitieutskottet menar, att det är individen som står i 

centrum och bör vara fokus för säkerheten i Sverige när det gäller frågan om människohandel. 

Från justitieutskottets sida lägger man stor vikt vid att vilja förbättra samhällets bemötande 

och arbeta för att öka rättssäkerheten för offren. 

Man beskriver den extrema utsatthet som offren och deras familjer ofta utsätts för. Det 

beskrivs som något ovärdigt att tvingas leva under sådana förhållanden (Intervju JU, 

respondent 1, 2012; Intervju JU, respondent 5, 2012; Intervju JU, respondent 3, 2012; Intervju 

JU, respondent 6, 2012).  

"... människohandel är inget hot mot samhället. De som utsätts hotas till sitt liv och även 

deras familjer blir ofta hotade, det är därför ett tydligt hot mot individen. ” (Intervju JU, 

respondent 1, 2012). 

 

Flera respondenterna menar även att Sverige måste bli bättre på att se till den enskilda 

individen, och bättre förstå offrets situation. Ansvaret ligger på myndigheterna vars komptens 

kring dessa frågor måste ökas (Intervju JU, respondent 3, 2012; Intervju JU, respondent 4, 

2012; Intervju JU, respondent 5, 2012).  

För att stärka rättssäkerheten för offren vill några i utskottet över brottet koppleri och till och 

med i vissa fall ta bort koppleribrottet för att bara ha kvar människohandelsbrottet. Detta för 

att man då kan vara säker på att offret varje gång får målsägandestatus. Samtidigt vill man 

också lätta på beviskraven på människohandelsbrott för att se att fler blir dömda för detta brott 

(Intervju JU, respondent 4, 2012; Intervju JU, respondent 5, 2012). Dessutom måste Sverige 

bli bättre på att döma förövare. En eventuell förändring av 

människohandelsbrottslagstiftningen skulle kunna medföra detta. Emellertid läggs även stor 

tyngd vid att öka rättssäkerheten på det vis att man vill se ett starkare och bättre 

skyddsnätverk för offren både före, under och efter rättegången. Detta för att offren skall våga 

vittna och kunna känna sig trygga (Intervju JU, respondent 5, 2012).  Det finns också de som 

enbart vill se att det blir enklare att få ses som målsägande vid koppleribrott, för att kunna 
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åtnjuta skadestånd (Intervju JU, respondent 6, 2012).  

Några av respondenterna hävdar även att man bör ge mer ekonomiska resurser till 

socialtjänsten och det civila arbetet för att bättre stärka skyddet för individen. Kvinnojourer är 

en viktig institution för de som väljer att lämna människohandeln. Det är viktigt att de får 

ökade resurser (Intervju JU, respondent 5, 2012).  

”Kvinnojourer skall inte behöva välja om de vill hjälpa till exempel kvinnor som blivit slagna 

i hemmet eller kvinnor som väljer att lämna och ta sig ur människohandel."  (Intervju JU, 

respondent 5, 2012). 

 

Många ledamöter lyfter även fram, att många av de som idag fallit offer för människohandel 

upplever att de inte blir väl bemötta av det svenska samhället. Dels för att de i första hand inte 

litar på myndigheterna och dels också då det svenska samhället kan upplevas som väl 

byråkratiskt (Intervju JU, respondent 6, 2012; Intervju JU, respondent 5, 2012).  

När det gäller rätten till uppehållstillstånd menar många, att det är en problematisk och 

komplicerad fråga. Många anför att rent etiskt upplever man att offren bör få rätt till 

uppehållstillstånd om de önskar, samtidigt som man vill värna om rätten till den enskilda 

prövningen (Intervju JU, respondent 5, 2012; Intervju JU, respondent 4, 2012; Intervju JU, 

respondent 3, 2012).  Det var enbart två av de intervjuade ifrån JU som klart ville se 

uppehållstillstånd per automatik (Intervju JU, respondent 4, 2012; Intervju JU, respondent 5, 

2012).  

5.5.2 Staten i centrum  

Majoriteten av de ledamöter som intervjuats hävdar, att den organiserade brottsligheten mot 

staten är ett av de största hoten mot säkerheten när det kommer till frågan om 

människohandel. Den organiserade brottsligheten tjänar mycket pengar på sin verksamhet och 

Sverige har hittills inte lyckats att slå ut hela grupper av den organiserade brottsligheten. Detta 

måste vara det man fokuserar på i framtiden (Intervju JU, respondent 2, 2012; Intervju JU, 

respondent 3, 2012; Intervju JU, respondent 5, 2012).  

Många menar även att det enda sättet för att komma till djupet och verkligen slå ut hela den 

kriminella kedjan. Därför måst det internationella samarbetet ökar. Den organiserade 

brottsligheten är så vidsträckt att det inte räcker att slå ut alla led i Sverige. Det måste göras 

även i andra länder, och därför måste det internationella samarbetet öka (Intervju JU, 

respondent 2, 2012; Intervju JU, respondent 3, 2012; Intervju JU, respondent 4, 2012; Intervju 

JU, respondent 6, 2012) 
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” ... den organiserade brottsligheten utgör ett stort hot mot staten och oftast är denna 

brottslighet internationell". (Intervju JU, respondent 3, 2012) 

Tullen måste få ökad kunskap hur man upptäcker människohandel och att samarbetet mellan 

tullen och polisen bör öka, för att vi bättre skall kunna kontrollera vilka som kommer in i 

landet (Intervju JU, respondent 4, 2012).  Detta är även problem som andra nämner, illegala 

immigranter som inte har några identitetspapper för kunna styrka sin identitet är en stor 

problematik och något som kan hota statens säkerhet (Intervju JU, respondent 5, 2012).  

Från JU:s sida menar man också att det är ett hot mot staten, då polisens insatser mot 

människohandel i skrivande stund sköts på länsnivå. Detta gör att det idag inte finns någon 

enhetlig bild över hur fall av människohandel hanteras och det kan se olika ut på olika platser 

i landet. Detta kan ses som ett säkerhetshot mot staten då polisen inte arbetar som en enhet 

och då kanske inte jobbar lika effektivt, samt att kunskap kan gå förlorad. För att kunna ta 

bättre krafttag mot den organiserade brottsligheten som styr människohandeln måste polisen 

jobba som en enhet.  Genom omorganiseringen, som skall ske inom polisen, hoppas man få 

bukt med detta (Intervju JU, respondent 1, 2012).  
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5.6 Resultattabell 
Här presenteras resultaten i tabellform. Rött representerar det perspektiv som sätter individen i 

centrum, och blått det perspektiv som sätter staten i centrum. 

 

Aktör Referensobjekt för 
säkerhet 

Säkerhetshot Fokusområde 

Handlingsplanen Individen Rättsprocessen  
Organiserad 
brottslighet  

Samhällets 
bemötande  
Socialtjänsten 
Internationellt 
samarbete för 
individen 
Internationellt 
samarbete för 
staten 

Utvärderingen Individen Rättsprocessen  Trygg 
migrationsprocess  
Samhällets 
bemötande  
Internationellt 
samarbete för 
staten 

Polisen Individen och staten Polisen 
Organiserad 
brottslighet  
Illegala 
immigranter   
 

Samhällets 
bemötande  
Internationellt 
samarbete för 
individen 
Socialtjänsten 
Internationellt 
samarbete för 
staten  

Frivilligorganisationer 
(NGO) 

Individen Polisen 
Organiserad 
brottslighet 
Illegala 
immigranter 
 

Samhällets 
bemötande 
Rättsprocessen  
Socialtjänsten 
Internationellt 
samarbete för 
individen 
Internationellt 
samarbete för 
staten 

Justitieutskottet (JU) Individen Organiserad 
brottslighet 
Illegala immigranter 

Rättsprocessen 
Samhälletsbemötande 
Socialtjänsten 
Trygg 
migrationsprocess 
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Internationellt 
samarbete för staten 

 

6. Analys 

I analysen förs en diskussion och kritiska tankar kring resultatet som presenterades tidigare i 

del 5 i uppsatsen.  

6.1 Analys av resultat 

Vad man kan konstatera i redovisningen av det empiriska materialet är att det i det stora hela 

inte fanns några större skillnader mellan de olika empiriska materialen. Det fanns dock vissa 

intressanta nyanser, som nu kommer presenteras.  

Det är intressant att påpeka att i princip alla respondenter, med undantag från polisen, svarade 

att individen var det som skulle skyddas när det gällde människohandel. Emellertid fanns det 

andra skillnader i exempelvis vilka fokusområden som prioriterades, och det är dessa som 

analysen främst fokuserar på. Att analysera dessa skillnader är viktigt då det kan öka 

förståelsen till varför vissa beslut tas och andra inte. Det är även viktigt att analysera de svar 

som framkommit för att kunna utläsa huruvida det finns ett samlat förhållningssätt eller inte. 

Det är också viktigt att förstå skillnaderna hos de olika aktörerna som framkommit då dessa 

skillnader eventuellt skulle kunna försvåra samarbeten mellan olika aktörer, då man strävar 

efter olika mål och tenderar att prioritera olika förhållningssätt. Detta kan i sin tur försvåra 

Sveriges arbete mot människohandel.  

Först bör dock kort diskuteras det faktum att polisen var den enda aktör som menade att både 

staten och individen utgjorde referensobjektet för säkerheten. Alla andra svarade individen. 

Detta är intressant, då det är polisen som räknas som den aktiva i skyddandet av 

referensobjekten. Emellertid säger man från polisens sida att det är både individen och staten 

som skall vara referensobjektet för säkerheten, inte bara den ena. Detta gör att de inte 

utesluter individen. Däremot kan man fråga sig om det är ett hinder att sträva efter båda, men 

utifrån intervjun med polisen verkar båda vara lika viktiga. Man bör även fråga sig om det kan 

skapa en konflikt mellan politiker och polisen, då alla intervjuade från JU menade att det 

skulle vara individen som var i centrum. Dock nämnde polisen flera fokusområden som är 

inriktade på individen och detta bör därför inte ses som ett större problem.  

Om man sedan går vidare med att analysera skillnaden mellan de tryckta empiriska materialen 
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finns det skillnader, som är värda att nämna. Brottsförebyggande rådets utvärdering och deras 

förslag till framtida arbete tenderar att ha en större inriktning på individens säkerhet, än vad 

regeringens handlingsplan har.  

I BRÅ:s utvärdering nämns ytterst lite om faktorer eller hot som är riktade mot staten, utan 

istället lägger man fokus på den enskilda individen. Då detta var en utvärdering som gjordes 

av handlingsplanen, kan det finnas anledning att fundera kring om det under perioden som 

handlingsplanen skrevs och det att utvärderingen gjordes, har skett ett skifte i vad man vill 

prioritera eller om skillnaden snarare kan bero på det faktum att BRÅ:s förslag är just förslag, 

och inte något som absolut behöver realiseras. Emellertid bör man också påpeka att 

regeringens handlingsplan mot människohandel och prostitution var den första i sitt slag och 

det kan ha betytt att man förbisett vissa centrala delar, som nu täcks upp i BRÅ:s utvärdering.  

En ytterligare faktor som är värd att notera, är att BRÅ:s uppdrag var att göra en utvärdering 

samt följa upp handlingsplanen, och detta kan ha öppnat upp för att BRÅ kunde komma med 

fler och mer utvecklade policyförslag. Detta då BRÅ redan hade en grund att stå på och kunde 

ifrån denna grund fortsätta att bygga fler förslag.  

Utifrån de analysverktyg som uppsatsen använder sig av, går det att urskilja, att det har skett 

en förändring från handlingsplanen till utvärderingen i hur man ser på säkerhet och 

människohandel. I utvärderingen, har man som tidigare nämnts, ett mer individcentrerat 

perspektiv än tidigare. Detta bör, kan man tycka, leda till att man ser att en förändring skett 

även i praxis. Detta har inte undersökts i uppsatsen. Vad man emellertid kan jämföra med är 

justitieutskottets svar på intervjuerna, då JU är den del av den svenska förvaltningen, som är 

ansvarig för att stifta lagar på området.   

Majoriteten av informanterna från justitieutskottet menar att det är individen som bör stå i 

centrum. När det dock gällde konkreta åtgärder och fokusområden så menar man emellertid 

att det är den organiserade brottsligheten som är det största hotet, något som enligt det 

teoretiska ramverket ses som statscentrerat. När det gällde uppehållstillstånd var det bara två 

av de sex intervjuade som menade att offer för människohandel automatiskt bör erbjudas 

uppehållstillstånd, något som teoretiker ifrån det individcentrerade perspektivet menar är 

viktigt. Frågan om uppehållstillstånd är en av de åtgärder som BRÅ tryckte mest på i sin 

utvärdering. De säger där att det är problematiskt då offer som inte har uppehållstillstånd inte 

får lika bra hjälp. Detta är dock alltså något som inte riktigt fått fäste bland JU:s ledamöter. 

Emellertid är detta en svår fråga, där man också måste ställa sig frågan; vilka är det som bör 

få uppehållstillstånd? Är det de som faller offer för människohandel? Vad betyder det då, att 
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de allra flesta domar är koppleribrott? Vad händer med offren? Skall de inte få 

uppehållstillstånd? Man kan också tänka tanken att uppehållstillstånd vid fällande 

människohandelsdom, skulle kunna leda till att fler domar istället leder till koppleribrott. Det 

blir det ytterligare en del i människohandelsrubriceringen, som blir komplicerad och som man 

måste ta ställning till. Detta är alltså en komplicerad fråga, något som kanske kan förklara 

JU:s ställningstagande i frågan.  

Genom att bara analysera de resultat som framkommit av uppsatsens undersökning skulle 

man kunna hävda, att JU har ett förhållningssätt som mer går att likna med det i 

handlingsplanen, än det resonemang som förs i BRÅ:s utvärdering. Dels på grund av att man 

har en liknande syn när det gäller rätten till uppehållstillstånd, och dels för att problematiken 

med målsägandebiträde och skadeståndsersättning fortfarande kvarstår. Ledamöterna i JU vill 

precis som i handlingsplanen se över detta. Trots de år som gått sedan handlingsplanen 

presenterades har allt för lite skett. Det finns också en likhet i att både handlingsplanen och 

ledamöterna i JU verkar se internationellt samarbete, som ett av de viktigaste fokusområdena.  

Vad man kan utläsa här är att BRÅ:s utvärdering inte riktigt tyckts fått gehör hos ledamöterna 

i justitieutskottet. Emellertid kom utvärderingen år 2011 och kanske är det något, som kan 

komma att förändras om några år.  

Den mer individcentrerade synen som vi finner hos BRÅ finns närvarande hos de intervjuade 

frivilligorganisationerna. Man lägger stort fokus på samhällets okunskap och fumlighet när 

det gäller bemötandet av offren. Detta är dock lätt att förstå, då frivilligorganisationerna är 

dem av de intervjuade, som oftast möter offren för människohandel öga mot öga Det blir då 

lätt för frivilligorganisationerna att se de brister som finns idag. Detta betyder inte att deras 

observationer är mindre värda, utan snarare tvärtom. De om några kan ge en bild av 

verkligheten. Därför kan tyckas att frivilligorganisationernas åsikter bör få större inflytande. 

BRÅ och frivilligorganisationerna har ofta samma synsätt, och BRÅ ser de problem som 

frivilligorganisationerna ser. Det kan alltså tyckas finnas en koppling mellan synsättet hos de 

två, men som vi såg tidigare har detta synsätt inte till fullo fått fäste hos JU.  

När det gäller skillnaderna mellan det civila samhället och staten, finns det en ytterligare 

skillnad som bör nämnas. Polisen menar att man tror att offren för människohandel upplever 

att de blir väl bemötta av svenska myndigheter och det svenska samhället. Detta är något som 

inte alls överensstämmer med den bild som ges av frivilligorganisationerna. 

Frivilligorganisationerna menar å sin sida, att många av de offer för människohandel som de 

mött, upplever att de inte blir bemötta på rätt sätt, och ofta beror det på okunskap hos både 
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polis och socialtjänst. Att polisen som är en utav nyckelaktörerna i kampen mot 

människohandel själva upplever att man tror att man bemöter offer på rätt sätt, men att offren 

inte upplever det så, är något som är ytterst problematiskt. Detta kan riskera att leda till att 

polisen inte upplever ett behov av att söka ytterligare kunskap, utan tror att det är bra som det 

är. Emellertid menar JU att mer kunskap behövs för att bättre bemöta de som blivit utsatta för 

människohandel. Många av ledamöterna hävdar att Sverige kan, och bör, bemöta offren på ett 

bättre sätt än vad som görs idag. På det sättet kan JU påverka polisens utbildning då JU 

bestämmer vad polisen som myndighet skall arbeta med. Därmed kan man minimera risken 

för att polisen inte försöker förbättra sitt arbete. Nämnas bör, att det dock är viktigt att polisen 

som organisation själva vill bli bättre, och själva vill lära sig, för annars riskerar 

utbildningarna att bli förgäves.  

En fråga där frivilligorganisationerna och polisen var överens var vikten av socialtjänstens 

arbete. Detta var emellertid inget som nämns från någon av ledamöterna i JU, men det nämns 

däremot i regeringens handlingsplan. Det är intressant att notera att det är de två aktörer som 

är "ute" på fältet som nämner vikten av socialtjänstens arbete. Främst gör man det när det 

gäller det uppsökande arbetet, och detta borde signalera till JU att socialtjänsten är en viktig 

del i att stötta individen i människohandelsproblematiken. Frivilligorganisationerna menar 

dock att socialtjänsten behöver mer resurser för att arbeta mer utåtriktat, men även behöver 

mer kunskap om de behov som offren för människohandel har. Sedan socialtjänsten, och då 

främst prostitutionsgruppernas arbete, nämns explicit i handlingsplanen, bör deras arbete ses 

som prioriterat och något som bör tillföras extra resurser vid behov. Det bör nämnas att en av 

respondenterna från JU (respondent 5) menade, att kvinnojourer är en instans som behöver 

ökade resurser, för att kunna ge mer och bättre stöd till kvinnor som fallit offer för 

människohandel. Det är dock ändå viktigt att problematisera den lucka i prioriteringar som 

tycks finnas mellan de som befinner sig på ”fältet”, och ledamöterna som sitter i 

justitieutskottet. Denna lucka som nämns här kan ses som en av de problem som kan 

uppkomma då olika aktörer leds av olika förhållningssätt i deras arbeten, 

frivilligorganisationerna kan här ses ha ett mer individcentrerat förhållningssätt medan JU 

kanske inte ser detta problem från samma synvinkel. Kanske kan detta komma att leda till att 

arbetets effektivitet förminskas då de olika aktörerna kan få svårt att samarbeta, Det kan vara 

svårt att enas om en gemensam och samlad inställning, till i detta fall socialtjänsten, men även 

vilket förhållningssätt man skall arbeta utifrån.  

När det gäller det internationella samarbetet är det en punkt som nämns både under individen i 
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centrum och staten i centrum. Detta diskuterades även kort under 3.2.5, men kommer att 

analyseras mer utförligt här. När det gäller internationellt samarbete för att skapa ett tryggare 

återvändande, är det något som nämns i resultatet under de båda idealtyperna och detta beror 

på två saker. För det första bör det nämnas under individen, då Sverige försöker se till 

individens säkerhet och främja ett tryggt återvändande och en nystart för individen. Det 

internationella samarbetet blir då tydligt något man gör utifrån det individcentrerade 

perspektivet. Emellertid kan individen inte göra ett val att bli hemskickad, då 

uppehållstillstånd inte ges per automatik. På detta sätt blir då problematiskt att enbart se det ur 

ett individcentrerat perspektiv. Man kan då välja att se detta som något man även gör för att 

skydda staten, då man vill säkerställa att individen inte riskerar att hamna i människohandel 

igen och på det sättet återvänder till Sverige. På det sättet har man skyddat staten då man 

försöker minimera människohandeln till Sverige och då också minskat den organiserade 

brottslighetens närvaro i Sverige. Målet med det internationella samarbetet från Sveriges sida 

är högst troligt att man gör det för individens skull, men andra omständigheter runt omkring, 

som uppehållstillståndet, gör att det kanske inte alltid uppfattas så. Dessutom kan även detta 

ses som ett led i att bekämpa den organiserade brottsligheten, då man med internationellt 

samarbete vill säkerställa att man kan "slå hål" på hela den kriminella kedjan samt arbeta med 

ett förebyggande arbete i flera länder, för att förhindra att individer faller offer för 

människohandel. Det blir då en mer statscentrerad variant av det internationella samarbetet 

som man ser här.  

Om man kollar på resultattabellen i avsnitt 5.6 så kan man konstatera att det finns en liten 

majoritet för det mer individcentrerade perspektivet när man tittar på vilka fokusområden man 

vill arbeta kring. Emellertid var vissa utav dessa fokusområden små och vissa nämndes bara 

till ytterst liten del. Detta kan betyda att man vill försöka bli mer individcentrerad i sitt 

förhållningssätt, emellertid så är fortfarande majoriteten av de hot man nämner 

statscentrerade. Det är dock intressant att notera att det tycks finnas en vilja att nå ett 

individcentrerat förhållningssätt även om det idag inte är fullt lika tydligt hur man vill nå dit.  

7. Avslutning 
Här nedan presenteras slutsatserna som gjorts utifrån uppsatsens resultatredovisning och 

analys. Under 7.2 förs även en kritisk diskussion kring uppsatsens slutsatser samt förslag till 

fortsatt forskning.  
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7.1 Slutsatser 

Uppsatsens syften var att undersöka vilket förhållningssätt som var mest framträdande i 

Sveriges arbete mot människohandel samt att försöka se om det fanns eventuella skillnader i 

vilket förhållningssätt man utgår från hos de olika aktörerna. Förhållningssätten som 

undersöktes i uppsatsen var det statscentrerade och det individcentrerade. 

De olika empiriska materialen har bestått av intervjuer, med olika informanter, samt 

dokument. Det empiriska materialet har undersökts enligt metoden beskriven i avsnitt tre med 

hjälp av idealtyper grundade på de två säkerhetsteorier beskrivna i avsnitt två.  

Av det material som uppsatsen byggt på går det att se att det finns en önskan om att se 

individen som referensobjekt för säkerheten i Sveriges arbete mot människohandel. Här 

skiljde sig dock polisen ut och såg både staten och individen som referensobjekt för 

säkerheten. Alltså går att konstatera att det fanns en viss skillnad mellan vilket 

förhållningssätt som de olika aktörerna såg som mest dominerande. Exempelvis var BRÅ och 

frivilligorganisationer de som lade störst fokus på det individcentrerade arbetet, medan 

polisen å sin sida nämnde både staten och individen som referensobjekt.  När det gällde 

justitieutskottet svarade man där att individen bör ses som referensobjekt, men man nämnde 

främst hot som var statscentrerade, och även många statscentrerade fokusområden. Detta kan 

komma att leda till friktioner mellan de olika aktörerna som vill arbeta utifrån olika 

förhållningssätt. Individen kan då riskera att hamna mellan stolarna då de olika aktörerna inte 

kan samverka på ett bra sätt, då man inte strävar efter samma mål. Denna uppsats kan bidra 

till att förståelsen för den problematik som kan uppstå då man inte arbetar gentemot samma 

mål, och utgår från samma förhållningssätt, ökar. Uppsatsen kan även leda till att de aktörer 

som är berörda av uppsatsen kan arbeta ytterligare för att nå ett mer samlat förhållningssätt än 

det som finns idag. Genom att arbeta mot ett mer gemensamt förhållningssätt bör 

effektiviteten av Sveriges arbete mot människohandel öka, då alla aktörer drar åt samma håll.  

Tidigare nämndes att majoriteten av aktörerna menade att det var individen som skulle utgöra 

referensobjektet och man kan då tänka sig att detta innebär att Sverige kan sägas ha ett 

individcentrerat förhållningssätt. Emellertid gick att se att när man började diskutera vilka 

åtgärder och fokusområden man ville arbeta kring var det inte lika självklart att nämna 

individcentrerade områden. Man nämnde då både statscentrerade fokusområden, så som 

internationellt samarbete för staten och organiserad brottslighet, och individcentrerade 

områden, så som internationellt samarbete för individen och rättsskydd. Alltså går inte att 
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säga att Sverige har ett individcentrerat förhållningssätt. Detta mönster gick att finna i allt 

empiriskt material, men inte i lika stor utsträckning hos BRÅ och frivilligorganisationerna, 

som bara nämnde några få statscentrerade fokusområden. Värt att nämna är även att åtgärder 

så som rättsskydd enbart togs upp i liten utsträckning och att det inte verkade finnas någon 

större vilja av att förändra rättsskyddet för den brottsutsatta, och rättsskyddet är ett av de 

områden som teoretiker talar om mest (Sanghera 2012, s 21-22). Det fanns alltså en lucka 

mellan det som man ville uppnå och sedan hur detta skulle gå till. Man vill sträva efter 

säkerheten för individen, men när det gällde vad man ville göra nämndes åtgärder som gällde 

både staten och individens säkerhet. Här finns också en skillnad mellan aktörerna, BRÅ och 

frivilligorganisationerna är de som lägger störst vikt vid insatser för individen medan de andra 

i större utsträckning även nämner åtgärder riktade åt det statscentrerade perspektivet.  

Uppsatsen uppgift var att försöka kartlägga vilket förhållningssätt som är mest framträdande 

och att det inte finns en tydlig koppling mellan det man vill, och det man anser bör göras ger 

oss en indikation om att Sverige idag inte har ett samlat förhållningssätt när det gäller säkerhet 

och människohandel. Detta är problematiskt då detta kan betyda att man inte på ett tydligt sätt 

kan utläsa eventuella problem som kommer från det förhållningssätt man arbetar från. Det 

finns en risk att då man, som det ser ut idag, verkar vara oklar i vilket förhållningssätt som 

skall dominera blir svårare att förutsäga eventuella konsekvenser av ens arbete. Det finns även 

en annan risk med att man inte har ett tydligt förhållningssätt, och det är att det kan påverka 

effektiviteten i arbetet. Exempelvis finns en önskan om att ha ett individcentrerat 

förhållningssätt, men man verkar inte förstå vad detta innebär och nämner åtgärder som både 

ses som statscentrerade och individcentrerade. Detta betyder att man riskerar att arbeta utifrån 

två förhållningssätt, och detta kan leda till att arbetat inte blir lika effektivt. Exempelvis kan 

det bli problematiskt då det är otydligt vilka åtgärder som skall prioriteras först om man utgår 

från två olika förhållningssätt, vilket skall få väga tyngst? Uppsatsens uppgift är dock inte att 

på ett djupare plan gå in på de konsekvenser som kan uppstå utan bara problematisera vad det 

innebär att inte ha ett samlat förhållningssätt. Uppsatsen kan dock bidra till att man får upp 

ögonen för den problematik som kan uppstå då det är otydligt vilket förhållningssätt man 

arbetar utifrån.  

Det finns alltså en tydlig vilja att sträva efter att se individen som referensobjektet för 

säkerheten, men när det kommer till vilka områden man vill arbeta med nämns som sagt både 

individcentrerade områden och statscentrerade områden. Detta innebär att det inte ges någon 

klarhet i vilket förhållningssätt man arbetar utifrån och detta kan innebära att man riskerar att 
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missa centrala delar från båda förhållningssätten. Det läggs lite fokus på att vilja förbättra de 

rättsliga rättigheterna för offren, något som är mycket centralt i det individcentrerade 

perspektivet, och även fokus på gränskontroll är begränsad, något som prioriteras högt inom 

det statscentrerade förhållningssättet. Alltså går att se att då man inte tydligt vet vilket 

förhållningssätt man arbetar från så verkar det finnas en tendens att man vill göra ”lite av 

varje”, och då riskerar man istället att glömma centrala delar hos de båda förhållningssätten. 

Detta kan i sin tur leda till att arbetet inte blir lika effektivt som det hade kunnat vara.  

Slutsatserna som går att dra blir därför att Sverige idag inte kan sägas ha ett samlat 

förhållningssätt när det kommer till säkerhet och människohandel, och inget av 

förhållningssätten dominerar tydligt det svenska arbetet, utan båda förhållningssätten finns 

närvarande. Det finns även en viss skillnad mellan de olika aktörerna i vilket förhållningssätt 

man ser som dominerande, samt vilka hot man ser och vilka fokusområden man vill satsa på. 

Vad som kan konstateras är att alla aktörer talar på något sätt om båda förhållningssätten trots 

att man gör det i olika stor utsträckning. Det finns dock en stor önskan och strävan efter att ha 

ett mer individcentrerad förhållningssätt. Om man kollar på resultattabellen i avsnitt 5.6 så 

kan man konstatera att det finns en liten majoritet för det mer individcentrerade perspektivet 

när man tittar på vilka fokusområden man vill arbeta kring. Detta kan visa på att det finns en 

vilja att vara mer individcentrerad. Emellertid talade man fortfarande mycket om åtgärder som 

ses som statscentrerade. Detta riskerar att skapa en klyfta, då man vill sträva efter ett 

perspektiv, men kanske har konkreta åtgärder som är mer inriktat på det andra perspektivet.  

Sammanfattningsvis är alltså slutsatsen att Sverige idag inte kan sägas ha ett samlat 

förhållningssätt i arbetet mot människohandel, men att det finns en strävan och en vilja att bli 

individcentrerad i sitt arbete. Däremot så talar alla aktörer fortfarande även om det 

statscentrerade i princip lika mycket som det individcentrerade när det kommer till 

fokusområden och hot. Det går även att konstatera att det till viss del ser olika ut i vilket 

förhållningssätt som prioriteras hos de olika aktörerna, vissa aktörer vill ha ett mer 

statscentrerat förhållningssätt och vissa ett mer individcentrerat. Detta kan leda till att arbetet 

skulle kunna missta delar av sin effektivitet då alla aktörer inte fullt ut har samma 

förhållningssätt, och inte strävar efter samma saker i lika stor utsträckning. 

7.2 Diskussion och förslag till vidare forskning 
 
Den allmänna slutsatsen av uppsatsen är att Sverige inte kan sägas ha ett samlat 

förhållningssätt i sitt arbete. Samt att det finns en viss skillnad mellan vilket förhållningssätt 
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de olika aktörerna väljer att prioritera, det finns emellertid en tydlig vilja bland informanterna, 

och det skriftliga materialet, att Sverige i sitt arbete mot människohandel skall se till 

individen.  

Emellertid finns det en del områden, som enligt det teoretiska materialet kring det 

individcentrerade perspektivet, verkar ses som viktigt, men som inte tas upp av de undersökta 

dokumenten eller informanterna som deltagit i intervjuer. Enligt de teoretiker som i uppsatsen 

används under det individcentrerade perspektivet, behövs mer fokus läggas på den enskilda 

individens situation och vilja, bland annat nämner Lobasz detta (Lobasz 2010, s 320-321). En 

sådan konkret åtgärd skulle exempelvis handla om rätten till uppehållstillstånd, samt stärkt 

rättskydd. Detta är emellertid inget som får genomslag av majoriteten av det empiriska 

materialet, trots att man samtidigt hävdar att man vill att individen skall utgöra 

referensobjektet för säkerheten. Här finns det alltså en klyfta mellan vad man vill uppnå och 

vad man vill göra.  

Frågorna om uppehållstillstånd och en säker rättsprocess berörs till viss del utav det empiriska 

materialet, men från det resultat som framkommit verkar det inte som om att en förändring av 

uppehållstillstånd eller rättsprocessen kommer ske inom en snar framtid. Det finns dock en 

stor vilja för detta, framförallt hos frivilligorganisationerna och i BRÅ:s utredning, men 

emellertid inte lika stark hos den aktören med lagen i sina händer, justitieutskottet.  

Det går att se en stark koppling mellan det resonemang som förs av frivilligorganisationerna 

och av BRÅ när det gäller rättsprocessen och sedan några av teoretikerna. BRÅ och 

frivilligorganisationerna knyter an till Lobasz och Sangheras syn, och menar att det är ytterst 

problematiskt att rättsskyddet för de som fallit offer för människohandel inte är starkare än 

idag. Bland annat säger Lobasz och Sanghera, precis som respondenterna, att rättsskyddet 

oftast är svagt, och bemötandet ifrån polis och rättsväsende kan upplevas som hotfullt (Lobasz 

2010, s 329-330; Sanghera 2012, s 21-22). 

Som tidigare nämnt togs fokusområden från de båda perspektiven upp av det empiriska 

materialet, och när det framförallt gäller polisen går det att dra paralleller till några av de 

statscentrerade teoretikerna. Bland annat beskriver både Andreas (2003) och Lavenex (2001) 

illegala immigranter som något som hotar statens säkerhet, och detta är även ett säkerhetshot 

som polisen ser och nämner i intervjun.  

Då inget av de två förhållningssätten var mer eller mindre närvarande är det svårt att säga om 

den ena eller andra teorin har rätt. Vad man däremot kan säga är att det finns en tydlig 
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koppling mellan det som teoretikerna hävdar och det som det empiriska materialet sedan 

berättar. Alltså finns det i de båda förhållningssätten en koppling till vardera förhållningssätts 

teoretiska utgångspunkt.  

Enligt uppsatsens syfte och frågeställning finns det inget felaktigt i att Sverige inte ser frågor 

kring migrationsrättigheter och rättsskydd som prioriterat när det gäller människohandel, men 

om man har som ambition att nå säkerhet för individen är dessa områden de som kräver ökat 

fokus enligt teoretiker (Lobasz 2010; Sanghera 2012), och fler politiska beslut bör då tas på 

dessa områden.  

Det är viktigt att man ser över den klyfta som idag verkar finnas mellan det man vill och det 

man gör, då det kan underminera förtroendet för det svenska arbetet på området. Om Sverige 

vill se individen som referensobjekt för säkerheten måste också det man gör rent konkret 

spegla den ambitionen. Att se individen som referensobjekt kan kanske ses som mer radikalt 

och ovanligt än att se staten som referensobjekt, men det kan också leda till att Sverige får stå 

i rampljuset. Precis som när sexköpslagen kom.  

Det är även viktigt att poängtera att det är problematiskt att man inte verkar ha en tydlig bild 

av vilket förhållningssätt man jobbar utifrån, då detta kan leda till en svårighet i att förstå och 

förutsäga de eventuella konsekvenser som kan uppstå just från det förhållningssätt man 

arbetar utifrån. De aktörer som intervjuats nämner både statscentrerade och individcentrerade 

fokusområden som viktiga i sitt arbete, och det finns en tydlig klyfta i det att man vill vara 

individcentrerad men inte verkar sätta in de resurser som krävs för att vara det. Detta innebär 

att det blir svårt att se vilka konsekvenser som det svenska arbetet kan leda till då man inte 

kan se ett tydligt förhållningssätt. Emellertid så finns en ambition om att vara individcentrerad 

och kanske kan denna uppsats göra aktörerna medvetna om den otydlighet som idag finns och 

kanske kan man då sträva efter att förbättra arbetet och nå ett samlat förhållningssätt.  

En diskussion som medvetet inte tagits med är den om att statens säkerhet även kan vara för 

individen, då staten kan tyckas finnas till för staten. Emellertid är de individer som uppsatsen 

fokuserar på inte en del av den svenska staten, då de inte är svenska medborgare. På detta sätt 

bör det fortfarande ses som aktuellt att diskutera den problematik som uppsatsen fokuserat på. 

Det bör även poängteras att om målet är att individen skall vara i centrum för arbetet i Sverige 

så kan det vara till fördel att, om möjligt, genomföra en studie där man fokuserar på de som 

fallit offer för människohandel. Dessa individer är ofta svåra att nå och en studie av denna 

karaktär kan därför bli svår, men ett försök bör göras för att ännu bättre kunna se vad man kan 
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göra för att förbättra det svenska arbetet.  

Uppsatsens uppgift var inte att hävda vilket av de två förhållningssätten som var bättre eller 

sämre, utan enbart konstatera vilket utav de två förhållningssätten som är mest framträdande. 

De båda förhållningssätten tycktes ha en förhållandevis balanserad närvaro i det svenska 

arbetet, och de båda förhållningssätten nämns i allt det empiriska materialet, men man kan 

inte säga att Sverige idag har ett samlat förhållningssätt. Olika aktörer väljer att fokusera mer 

på det ena förhållningssättet, medan andra väljer att fokusera mer på det andra. Här syntes 

exempelvis skillnaden mellan civilsamhället och myndigheterna. Precis som nämndes i syftet 

är det viktigt att belysa denna skillnad då detta kan komma att skada Sveriges arbete mot 

människohandel. För ett effektivt arbete mot människohandel torde det vara av största vikt att 

alla samhällets aktörer som arbetar med människohandel strävar efter samma mål och arbetar 

utefter samma förhållningssätt. Annars finns det en risk att arbetet inte blir lika effektivt som 

det skulle kunna vara. Det är därför viktigt att denna fråga belyses mer i framtiden samt att de 

aktörer som verkar inom området blir medvetna om att dessa olikheter existerar och försöker 

hantera de på bästa sätt. Uppsatsen blir här utomvetenskapligt relevant, då den kan utmana 

hur man ser på säkerhet kopplat till människohandel, och också kanske förändra aktörers 

agerande. Uppsatsen kan ses som ett bidrag till tidigare forskning då teorier kring 

människohandel och säkerhet här har applicerats på ett konkret fall, i denna studie var detta 

fall Sverige.  

Det som kan vara intressant att undersöka i framtiden är huruvida den bild som framkommit i 

denna undersökning stämmer överens med det praktiska arbetet som sker på marken, då detta 

inte undersökts i denna uppsats.  Att titta på detta skulle kunna vara ett sätt att fortsätta att 

driva forskningen på området framåt och även bidra till den utomvetenskapliga vetenskapen.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

1. När du hör ordet människohandel och säkerhet, vad tänker du då utgör referensobjektet, 

staten eller individen? 

 

2. Vilken/vilka faktor(er) utgör det största säkerhetshotet när det gäller människohandel? 

 

3. Vad bör Sverige göra för att öka säkerheten när det gäller människohandel? 

 

4. Vad har Sverige gjort som är bra när det gäller att öka säkerheten kring människohandel? 

 

5. Leder Sveriges hantering av människohandelsfrågan till ökad säkerhet för staten och/eller 

individen, vad bör ändras?  

 

6. Bör de som faller offer för människohandel i Sverige erhålla permanent uppehållstillstånd?   

 

7. Bör det vara enklare än det är idag att åtnjuta skadeståndsersättning vid 

människohandelsbrott? 

 

8. Bör det bli lättare att fällas för människohandel än idag? Bör brottet koppleri finnas kvar? 

 

9. Skall även den som frivilligt säljer sex få samma hjälp och stöd ifrån samhället?   

 

10. Hur tror du att de som fallit offer för människohandel upplever Sveriges behandling av 

dem?  

 

 


