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Abstract 

In this thesis, Sex trafficking as a security issue- an idea analysis of the Swedish government’s 

and the EU’s stance and if they adopt a traditional or feministic approach by me Amanda 

Törnblom, the aim is to examine the Swedish government’s and the EU’s stance on the 

matter. The purpose is furthermore to clarify if they adopt a traditional or feminist approach to 

sex trafficking as a security issue. The main question of issue is therefore “Do the Swedish 

government and the EU adopt a traditional or feminist approach to sex trafficking as a 

security issue?”. The analysis is made in accordance to Jennifer Lobasz’s theoretical 

framework and done trough an idea analysis in order to examine how the Swedish 

government and EU outline the security referent, security threat and policy focus. The 

conclusion of the research is therefore that neither of them assumes a pure traditional or 

feminist approach. Their approaches are quite similar: they both express indications of both 

approaches in regards to security threat and policy focus. Regarding the security referent both 

of them construct it to the individual although it is unclear the second mentioned 

simultaneously construct the state as the referent also.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
Idag beskrivs ofta människohandel som vår tids slaveri och formuleras ibland i termer om att 

det är en säkerhetsfråga. I denna uppsats presenteras en undersökning av hur EU och Sveriges 

regering formulerar människohandel för sexuella ändamål1 som en säkerhetsfråga. För att 

något ska definieras som en säkerhetsfråga måste det finnas hot mot den/de som utgör 

referensobjektet.  

 

Handel med människor är en global företeelse och problem där kvinnor, män och barn 

utnyttjas för diverse olika ändamål, bland annat olika typer av arbetskraft och sex. 

International Labour Office (ILO) rapport från 2012 uppskattar att 20.9 miljoner människor 

globalt är offer för människohandel och att handeln omsätter flera miljarder varje år (ILO 

2012:13). Det är svårt att få en pålitlig och säker bild av hur utbrett detta fenomen är idag och 

vilka som är en del av det – i likhet med andra typer brott. Som United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) konstaterar blir därför statistik enbart en representation av toppen 

på isberget. UNODC fastslår dock i sin rapport Global Report on Trafficking in Persons 2014 

att även om företeelsen fortsätter att ske i det fördolda och vi inte kan veta dess verkliga 

utbredning kan vi skapa en uppfattning om dess form och karaktär (UNODC 2014: 1). 

Rapporten framställdes med hjälp av data och rapportering från 128 stater världen över 

mellan år 2010-2012 och statistiken har baserats på de upptäckta fallen. Den behandlar 

människohandel på såväl global som nationell nivå för att kunna ge en så solid förståelse som 

möjligt av det komplexa företeelse som det utgör. UNODC konstaterar att av de 40 000 

upptäckta fallen (a.a.: 17) var 70 procent av kvinnligt kön och 30 procent av manligt kön (a.a.: 

5). Vilken form av exploatering som offren utsatts för var sexuella ändamål 53 procent, arbete 

40 procent och 7 procent för andra typer (a.a.: 9). UNODC konstaterar även att 79 procent av 

kvinnliga offer har utsatts för människohandel för sexuella ändamål, att jämföra med 8 

procent för män (a.a.: 36). 

                                                             
1 Med sexuella ändamål menas i denna uppsats ”exploitation for forced prostitution or other forms in 

the areas of street prostitution, window prostitution, private flats, brothels, strip clubs/bars, 

pornography production companies, escort services, massage parlours, modelling agencies, hotels, 

private clubs” (Eurostat 2013: 24). 
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Europeiska Unionen (EU) har sedan år 1994 jobbat för att motarbeta människohandel då EU 

omfattar såväl ursprungs- transit- som mottagarländer. Eurostat presenterade i sin rapport från 

2014 att uppskattningsvis 880 000 människor i EU är offer för handeln. Siffrorna baseras på 

rapporter från alla 28 medlemsländer (såväl polisens siffror som NGOs). De reserverar sig 

även för mörkertal samt att länderna kan ha valt att rapportera med förbehåll (Eurostat 2014: 

15). Undersökningen genomfördes med hjälp av data från år 2010 till år 2012 och under dessa 

tre år påträffades totalt 30 146 offer. Eurostat konstaterar även att av alla påträffade offer var 

80 procent av kvinnligt kön och 20 procent av manligt kön (a.a.: 28). Enligt Eurostat är det 68 

procent av alla offer som faller under kategorin sexuella ändamål, 19 procent arbete samt 12 

procent under kategorin annat. De konstaterar även att just sexuella ändamål är den kategorin 

som mest i relation till övriga kategorier. Vidare är 95 procent av de påträffade offren för 

sexuellt ändamål av kvinnligt kön (a.a.: 30).  

 

Eurostats och UNODCs siffror överensstämmer inte exakt men det går att urskönja ett 

betydelsefullt mönster. Enligt både Eurostat och UNODC:s siffror är merparten av offren för 

människohandel av kvinnligt kön. Statistiken visar även att det är fler kvinnor än män som 

utnyttjas för sexuella ändamål och att detta är den vanligaste typen av nyttjande i gruppen. 

Denna statistik ligger till grund för mitt val att lägga fokus på människohandel för sexuellt 

ändamål i denna undersökning. Vidare är det även tydligt att det är fler kvinnor som utnyttjas 

för sexuella ändamål än män och att det är den vanligaste typen av utnyttjande inom gruppen 

kvinnor. Detta är anledningen till varför fokus på människohandel för sexuella ändamål antas 

i denna undersökning.  

 

Oavsett om statistik av påträffade fall eller om de förväntade fallen är hela sanningen om dess 

existens eller inte, kan det konstateras att människohandel för sexuella ändamål är ett stort 

problem idag. I och med detta har företeelsen även börjat diskuteras inom akademin som en 

säkerhetsfråga (Lobasz 2009: 319). Vad som definierar människohandel som en 

säkerhetsfråga: vad säkerhetshoten består i och för vem/vad det innebär ett hot är dock inte 

givet då det finns olika uppfattningar om detta. Vilka antaganden som görs i dessa frågor 

leder vidare till vilket fokus som tas i policyarbete. Detta bidrar till att företeelsen blir 

statsvetenskapligt och samhälleligt relevant att studera, framförallt för att skapa större 

förståelse av människohandel som global företeelse, för att kunna bekämpa det effektivt.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att identifiera hur Sveriges regerings och EU:s förhållningssätt 

till människohandel för sexuella ändamål ser ut och huruvida det görs ifrån utifrån ett 

traditionellt eller feministiskt perspektiv. Denna analys utgår ifrån Lobasz teoretiska ramverk 

som presenteras ingående längre fram i uppsatsen, avsnitt 3.1 Teoretisk utgångspunkt. 

Textanalysen kommer utgå från Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU om 

förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och Regeringens 

skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål.  

1.2.1. Frågeställningar 

I uppsatsen har jag utgått från centrala diskussioner i Lobasz teoribildning och uppsatsen 

ämnar svara på nedanstående frågor. Utifrån syftet formuleras frågeställningarna: en 

huvudfråga samt 3 delfrågor. Huvudfrågan är främst formulerad utifrån syftet medan 

delfrågorna problematiserar syftet. Delfrågorna besvaras som ett led i att besvara 

huvudfrågan. De fungerar därför som ett hjälpmedel för läsaren att följa studien. Frågorna är 

direkt härledda ur Lobasz idealtypsfigur (se Figur 1:16).  

 

Huvudfråga 

- Utgår Sveriges regering och EU från ett traditionellt eller feministiskt perspektiv till 

människohandel för sexuella ändamål som en säkerhetsfråga? 

Delfrågor 

- (1) Hur formulerar Sveriges regering och EU referensobjektet för säkerhet med 

avseende på människohandel för sexuella ändamål? 

- (2) Hur formulerar Sveriges regering och EU människohandel för sexuella ändamål 

som säkerhetshot? 

- (3) Vilka fokusområden finns i Sveriges regerings och EU:s policyarbete mot 

människohandel för sexuella ändamål? 

1.3. Avgränsningar  

För undersökningens transparens och för läsarens möjlighet att få förståelse för 

undersökningen och dess relevans för statsvetenskap, är det nödvändigt att redogöra vissa 

aspekter. De avgränsningarna som har gjorts i studien och fokuset på internationell kvinnlig 

människohandel för sexuella ändamål är väl betänkta: valet att fokusera på internationell 
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handel är baserat på att Lobasz teori utgår ifrån det är snarare än på nationell handel (Lobasz 

2009: 323). Fokus på nationell människohandel hade därför krävt en annan teori, vidare har 

fokus på kvinnlig trafficking valts då fler kvinnor än män faller offer för detta och att Lobasz 

lägger stort fokus på just sex trafficking (ibid). Varför kommer studien avgränsas till att 

endast röra sex trafficking då den typen av utnyttjande är vanligare bland kvinnliga offer än 

manliga samt att det är det vanligaste utnyttjandet inom gruppen kvinnor. Även det faktum att 

regeringens skrivelse uttryckligen och specifikt behandlar människohandel för sexuella 

ändamål och att det valda teoretiskt ramverket fokuserar på sexuella ändamål har legat till 

grund till avgränsningen.  

1.4. Definitioner 
Definiering av begrepp är nödvändigt inom empirisk forskning. Det innebär att forskaren ska 

tolka och definiera abstrakta och eventuellt oklara begrepp genom att konkretisera dessa och 

göra dem mätbara i undersökningen.   

 

Med trafficking avses i denna uppsats den definitionen som tillkom år 2000 genom Förenta 

Nationernas (FN) Palermoprotokoll (FN 2000). Protokollet är det första allomfattande 

internationella dokument som tog upp ämnet och definierade begreppet. I det empiriska 

materialet utgår både Sveriges regering och EU från denna definition (Dir. 2011/36/EU: art. 

13; Skr.2007/08:167: 3), och det finns en konsensus att det är denna definition som råder 

vilket gör den signifikant.  

 

Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 

receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of 

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

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

having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall 

include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of 

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

servitude or the removal of organs […].    

(FN 2000: 2) 

 

I denna uppsats används trafficking synonymt med människohandel. Med sex 

trafficking/människohandel för sexuella ändamål åsyftas därför samma sak nämligen 

internationell handel med kvinnor för sexuella ändamål.  Varför båda används är för att göra 
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läsningen mer intressant och varierad. Med kvinnor åsyftas människor av kvinnligt kön äldre 

än 18 år.  

 

Med sexuella ändamål menas i denna uppsats ”exploitation for forced prostitution or other 

forms in the areas of street prostitution, window prostitution, private flats, brothels, strip 

clubs/bars, pornography production companies, escort services, massage parlours, modelling 

agencies, hotels, private clubs” (Eurostat 2013: 24). 

 

Migration/immigration är per definition ett begrepp som beskriver människors förflyttning 

geografiskt. Det finns därför stora väsentliga skillnader mellan denna företeelse och 

människohandel (se definitionen ovan).  

 

Mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål finns det ett tydligt samband. 

Prostitution kan emellertid ha andra grundorsaker och är därför inte alltid kopplad till handel 

med människor (Skr.2007/08:167: 3). 

1.5. Bakgrund  
 

Olika dokument och tidpunkter som är av relevans och som rör människohandel för sexuella 

ändamål i Sverige idag kommer kort redogöras för i detta stycke. Sedan år 1999 är det i 

Sverige olagligt att köpa sexuella tjänster och även om det inte nödvändigtvis är så att finns 

en bundenhet mellan sex trafficking och prostitution finns det ett starkt samband (a.a.: 3).  

 

I december år 2000 hölls den FN-konferens där Palermoprotokollet antogs i 

generalförsamlingen och skrevs under av Sverige. Enligt artikel 5 i detta protokoll är de 

länder som godkänt protokollet skyldiga att kriminalisera trafficking enligt den definition som 

antagits (FN 2000: 3). Som det konstateras i Regeringens skrivelse Skr.2007/08:167 är det 

Sveriges åtaganden inom EU och FN som utgör grunden för regeringens politik inom området 

(a.a.: 3). I juli år 2002 infördes därför en ny lagstiftning i Sverige som kriminaliserade 

människohandel för sexuella ändamål. Samma år den 19 juli antogs även Europeiska 

unionens råds rambeslut om bekämpande av människohandel, 1/8-2002, (2002/629/RIF). 

Rambeslutet var bindande för medlemsstaterna men tillvägagångssättet för att implementera 

besluten nationellt var upp till medlemsstaterna. De nästkommande viktiga dokumenten för 

diskussionen är Sveriges regerings Handlingsplan mot prostitution och människohandel för 
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sexuella ändamål (Skr.2007/08:167) och EU:s direktiv om förebyggande och bekämpande av 

människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut (Dir. 

2011/36/EU: § 3). 

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras det relevanta och nuvarande forskningsfältet. Idag finns ett stort 

forskningsfält inom såväl säkerhetsperspektiv som människohandel för sexuella ändamål. 

Avsnittet inleds med en redogörelse av människohandel för sexuella ändamål och efter detta 

olika perspektiv på vad en säkerhetsfråga är. Sex trafficking som säkerhetsfråga har inte lika 

länge identifierats som ett statsvetenskapligt problem vilket har resulterat i att forskningsfältet 

som rör detta inte är lika stort (Lobasz 2009: 319, 325). Efter detta följer en redogörelse av 

människohandel för sexuella ändamål som säkerhetsfråga.  

2.1. Säkerhetsperspektiv 

Det finns olika uppfattningar om vad ett säkerhetshot innebär, vad referensobjekten för 

säkerhet definieras som och således vilka värden som skyddas av säkerhetspolitiken och 

vilken typ av policyfokus som tas (a,a.: 321). Vad som utgör ett säkerhetshot och vad/vem 

som utgör referensobjektet för säkerhet har sedan länge varit en fråga som diskuterats bland 

statsvetenskapliga forskare (men även inom andra samhällsvetenskapliga discipliner) och det 

finns naturligtvis en mängd perspektiv. Den mest klassiska är antagandet som utgår ifrån det 

statscentrerade perspektivet som menar på att det är staten som utgör referensobjektet. Detta 

perspektiv grundar sig i att säkerhet handlar om statens överlevnad och att hoten består av 

militära hot (Eriksson 1999: 313). Detta realistiska antagande har dock på senare tid fått kritik 

från flera håll och framförallt från de statsvetare som menar på att begreppet bör vidgas, 

exempelvis Jennifer Lobasz (2010), Jyoti Sanghera (2011), Mauds Eduards (2007) och den 

danska statsvetenskapliga institutionen Köpenhamnsskolan.  

 

Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wilde som representerar Köpenhamnskolan anser att 

säkerhetsbegreppet inte nödvändigtvis måste bottna i krig utan att säkerhetshot kan bestå i 

mycket mer (Buzan 1997: 3). Deras vidgade säkerhetsbegrepp innefattar fler sektorer än de 

traditionellt militära, den inkluderar även sektorer som miljön, samhället och ekonomin 

(Buzan et al 1998:1). Dessa sektorer formuleras som viktiga med anledning av att det är på 

dessa som människans existens vilar på samt att det är dessa sektorer som hot kan uppstå mot 

(Buzan 1997: 16f). I sektorerna identifieras olika referensobjekt. I den militära sektorn är 
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staten referensobjektet, i den ekonomiska sektorn är privata företag samt statens ekonomi 

referensobjektet medan det i samhällssektorn snarare är den kollektiva identiteten som kan 

utsättas för hot. Och slutligen är referensobjektet inom miljösektorn alltifrån arters fortsatta 

existens till geografiska frågor som klimatet och luftkvalitet etcetera (a.a.: 16f).  

 

Köpenhamnskolans har även en konstruktivistisk syn på säkerhetisering vilket innebär att en 

säkerhetsfråga inte existerar i sig själv utan att det skapas som en säkerhetsfråga (Buzan et al 

1998: 21). Säkerhetsfrågor konstrueras därför i samspel mellan människor vilket gör att de 

kan förändras över tid. Köpenhamnsskolans säkerhetiseringteori grundar sig i att en en aktör 

lyfter en specifik fråga från att vara rent politisk till säkerhetiserad genom att övertyga publik 

att extrema åtgärder behövs för att skydda det frågan rör (ibid).  

 

En annan teoretiker inom säkerhetspolitik är den konstruktivistiska brittiska forskaren Jef 

Huysman. I sin forskning vidgar han säkerhetsbegreppet ytterligare då han fastslår att 

säkerhet även har en dimension som handlar om människors förhållningssätt till varandra, till 

sig själv och till sin miljö (Huysman 1998: 228). Huysman menar att säkerhetsbegreppet ska 

förstås genom att analysera det som en ”thick signifier”. ”Thick Signifier” syftar till ord som 

blir viktiga genom de associationer och de bilder som kopplas till det. De får även sin mening 

tillskriven i relation till andra ”thick signifiers”, ett exempel han tar upp på detta är säkerhet 

och krig. Säkerhet som ord har en historia som påverkar vilka associationer som uppkommer 

hos en individ och på så vis formar hur individen tänker kring säkerhet: därför menar 

Huysman att säkerhetshot ska studeras utifrån den enskilda individens tolkning och dennes 

omständigheter snarare än historiska tolkningar (a.a.: 248f). Detta är det Huysman menar på 

att vi ska komma åt genom att studera säkerhetsbegrepp som ”thick signifier” (a.a.: 228). Han 

menar vidare att det är begreppets mening som sätter agendan (a.a.: 248f) och att förståelse av 

säkerhet som ”thick signifier” som ger oss kunskap om våra omständigheter (a.a.: 231).  

2.2. Människohandel för sexuella ändamål 

Den tidigare forskningen om människohandel för sexuella ändamål är väldigt bred då olika 

forskare fokuserar på olika aspekter. Företeelsen diskuteras i flera sammanhang, vilket är ett 

resultat av dess komplexitet. Därmed blir diskussionen om människohandel för sexuella 

ändamål sällan autonom. Exempel på de mest återkommande anknytande ämnena är 

migration, prostitution, pornografi, organiserade brottslighet, jämställdhet samt mänskliga 

rättigheter.  
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Juristen Heli Askola har bland annat studerat utvecklingen av EU:s traffickingpolitik sedan år 

1996, då den första EU-konferensen hölls om just trafficking. I sin artikel Violence against 

women, trafficking, migration in the European Union (2008) kritiserar hon visserligen inte 

utvecklingen som har skett utan kritiserar snarare arbetet mot trafficking. Bland annat 

kritiserar hon att EU har anammat den definition av trafficking som kommer från 

Palermoprotokollet där det finns ett stort fokus på att offret är utnyttjat. Hon menar att det är 

problematiskt att utgå ifrån Palermoprotokollets formulering eftersom den är allt för vag och 

att det kan tolkas både brett och snävt. Definitionen av en utnyttjad individ blir således 

omöjlig att juridiskt applicera (a.a.: 206f, 211).  

 

Vidare kritiserar Askola att den gemensamma EU-politiken kommer i andrahand till förmån 

för medlemsländerna egna nationella lagstiftning och att den inte är tillräckligt hård. Hon 

menar att detta är djupt problematiskt eftersom transnationell trafficking och illegal migration 

enbart kan bekämpas genom samarbete (a.a.: 211f). Huvudsakligen kritiserar Askola att EU 

lägger allt för lite fokus på genusfrågor inom trafficking och migration. Enligt Askola har EU 

dock på senare år börjat lägga fram lagförslag för att motverka trafficking specifikt gällande 

kvinnor vilket är positivt eftersom de sitter i en mer utsatt position (a.a.: 213).  

 

Ronald Weitzer är en framstående amerikansk forskare som har studerat amerikanska 

sexindustrin i flera olika aspekter. I sin artikel The Social Construction of Sex trafficking: 

Ideology and Institualization of a Moral Crusade (2007) har han undersökt hur ett moraliskt 

korståg mot sex trafficking i Amerika under senaste årtiondet har utvecklats och påverkat 

samhället. Genom det konstruktivistiska perspektiv han antar undersöks hur två grupper, 

feminister och konservativa religiösa oväntat har kunnat enas i frågan om att sex trafficking är 

ett samhällsproblem (Weitzer 2007: 447), de två grupperna enades dock inte i varför det är 

problem (a.a.: 448). Weitzer menar att ett socialt fenomen blir ett problem som ett resultat av 

att individer eller grupper beskriver det som ont 2. Medlemmar i konservativa religiösa 

grupper har därför arbetat tillsammans med feminister i frågor som trafficking men även 

prostitution och pornografi (a.a.: 449). I artikeln analysera Weitzer även hur den 

korstågsrörelsens konstruktion av sex trafficking och prostitution lyckats få stöd från styrande 

republikaner. Weitzer anser att de centrala argumenten som drivits är problematiska, 

ogrundade eller falska men att de ändå har fått genomslagskraft eftersom deras implikationer 
                                                             
2 Min översättning av evil 
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går i linje med republikanska konservativa tankar (a.a.: 447f). Denna allians resulterade även i 

att vissa feministiska tankar har inkorporerats i statligt amerikanskt policyarbete och i den 

diskurs som styr lagstiftning samt i brottsbekämpande arbete. Weitzer konstaterar att tack 

vare att korstågets mot sex trafficking utvecklades till en social rörelse har feministiska tankar 

blivit institutionaliserad i den officiella diskursen (a.a.: 467).  

2.3. Människohandel för sexuella ändamål som säkerhetsfråga 

Människohandel för sexuella ändamål som säkerhetsfråga är ett område som feministiska 

forskare exempelvis Eduards, Lobasz och Sanghera har studerat. De är alla eniga och menar 

på att statscentrerade förhållningssätt till säkerhet är problematiskt eftersom sex trafficking i 

hög grad är en säkerhetsfråga eftersom det utgör ett så stort hot för individen. De menar 

därför att det ska analyseras utifrån individens säkerhet (Eduards 2007: kap 4; Lobasz 2009: 

214ff; Sanghera 2011: 10f) och att policyfokus ska ligga i att säkra dennes mänskliga 

rättigheter (Lobasz 2009: 329f; Sanghera 2011: 21f). Dessa tankegångar redogörs noggrant i 

avsnittet 3.1 Teoretisk utgångspunkt. 

 

I artikeln Security, Equality and the Clash of Ideas: Sweden`s Evolving Policy Towards the 

Trafficking of Women for Sexual Purposes skriven av Gregg Bucken-Knapp, Johan Karlsson 

och Karin Persson-Strömbäck (2012), diskuteras ursprunget till olika åtgärder och initiativ 

som tagits för att bekämpa sex trafficking i Sverige nationellt. Artikeln utgår ifrån två olika 

teoretiskt inriktningar i analysen, ett säkerhetsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv 

(Bucken-Knapp et al 2012: 1). Den förstnämnda innebär i korthet att det finns en oro för 

statens säkerhet medan den andra värdesätter jämlikhet mellan könen. Bucken-Knapp et al 

undersöker vilket av dessa perspektiv som har påverkat och påverkar anti-trafficking-arbetet 

inom diverse svenska myndigheter sedan år 1999 då sexköpslagen trädde i kraft. Slutsatsen är 

att idéerna om statens säkerhet har haft störst inverkan på policyarbetet. De menar dock att 

jämställdshetsperspektivet har varit närvarande men inte har inte implementerade i lika hög 

grad (a.a.: 182).  

3. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras det valda teoretiska ramverket för denna undersökning. I slutet av 

avsnittet tas reflektioner kring tidigare forskning och teori upp. Avsnittet syftar till att skapa 

en förståelse kring forskningsproblemet för läsaren. Varför Lobasz teori är bättre lämpad än 

till exempel Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori är för att denna grundas på 
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diskursanalytiska antaganden. För en diskursanalys är det nämligen otillräckligt empiriskt 

material med två policydokument för att göra en valid undersökning (Bergström & Boréus 

2005: 241).  

3.1. Lobasz teoretiska ramverk 
Den teoririska utgångspunkten vilken denna studie utgår ifrån är den Jennifer Lobasz 

presenterar i Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Trafficking. Lobasz är 

doktor vid The Departement of Political Science vid University of Minnesota och inleder 

artikeln med att konstatera att internationell trafficking allt oftare blir identifierat som en 

säkerhetsfråga (Lobasz 2009: 319). Hon konstaterar att det finns två olika förhållningssätt till 

hur människohandel för sexuella ändamål formuleras som säkerhetsfråga och ställer därför 

upp två idealtyper: traditionellt och feministiskt perspektiv. Hon fastslår även att det 

traditionella perspektivet hindrar arbetet att motverka handeln på samma sätt som det 

feministiska möjliggör det. Enligt det traditionella perspektivet är handeln ett hot mot den 

suveräna staten medan feministiska perspektivet lägger fokus på individen och menar på att 

det är ett hot mot dennas mänskliga rättigheter. Gemensamt för dem båda är att 

människohandlarna utgör ett hot för referensobjektet men utöver denna likhet skiljer de sig 

avsevärt (a.a.: 321).  

 

Traditionell säkerhetsuppfattning identifierar trafficking som ett hot mot den suveräna statens 

säkerhet och överlevnad och policyfokus ligger därför huvudsakligen på statens gränskontroll. 

Referensobjektet för säkerhet blir således staten. Detta belyses framförallt genom om att 

beskriva människohandel i anknytning till problematiken med organiserade transnationella 

brott och att tala om statens gränser (a.a.: 326). Det är således ett problem som kan likställas 

med krig i det avseendet att det kräver skärpt militär säkerhet för att kunna skydda 

landsgränserna och vidare utvisa illegala migranter (a.a.: 320). Säkerhetshoten utgörs därför 

av människohandlarna, illegala migranter och den transnationella organiserade brottsligheten 

(a.a.: 321). Det anses därför vara ett problem med svaga gränskontroller eftersom staten då 

inte kan kontrollera vilka individer som kommer in och lämnar landet. Detta leder vidare till 

att fokus i policyarbetet ligger på stärkta gräns- och migrationskontroller. Exempel på detta 

som Lobasz tar upp är hämtat från Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och 

rådet: Bekämpning av människohandel – en integrerad strategi och förslag till en 

handlingsplan från år 2005 ”the prevention of and the fight against human trafficking is an 
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essential element of the EU’s efforts to improve the checks and surveillance at the external 

borders and to enhance the fight against illegal immigration” (a.a.: 6).  

 

Den feministiska säkerhetsuppfattningen utmanar det traditionella säkerhetsramverket genom 

att belysa och prioritera säkerheten för den utsatta. Individen blir således referensobjektet för 

säkerhet, på vilken den utsatta behandlas av såväl förövare som staten (a.a.: 321). 

Säkerhetshoten består därför i människohandlarna, starka gränskontroller, polisen och 

rättsväsendet, samhället och kränkande klienter (a.a.: 322f). Detta individcentrerade 

perspektiv identifierar därför en breddning av den etiska och pragmatiska grund för vilken 

säkerhetsanalys görs, i relation till den traditionella synen (a.a.: 214f). Människohandel är 

först och främst ett problem och hot mot individen eftersom det innebär en kränkning mot 

dennas mänskliga rättigheter (a.a.: 321).  

 

Lobasz konstaterar att det feministiska perspektivet resulterar i att fokus hamnar på enkom 

den som faller offer och att rättskyddet för dem stärks (a.a.: 329f). Vidare menar hon på att 

starka gränskontroller (som är tydliga tecken på ett traditionellt perspektiv) kan upplevas som 

hotande för de utsatta. Ett feministiskt perspektiv kan därför i sin tur leda till att 

gränskontroller försvagas och att kriminella transnationella aktiviteter ökar. I policyarbete 

läggs därför fokus på socialtjänsten, mänskliga rättigheter, trygg migrations- och rättsprocess, 

arbetsskydd och konstruktionen av företeelsen och den utsatta (a.a.: 321). Enligt det 

feministiska perspektivet är det därför problematiskt att behandla offer för trafficking som 

illegala migranter (vilket ofta blir resultatet av ett traditionellt perspektiv) då det lätt leder till 

att dessa individer försvinner in i det fördolda och att problemet blir värre genom att de inte 

får hjälp eller att de återfaller som offer för trafficking (a.a.: 333f).  

 

Lobasz konstaterar att feministiska analyser av sex trafficking innebär mycket mer än en 

förflyttning av säkerhetsobjektets innebörd. Enligt Lobasz är även feminismens största bidrag 

till forskningsläget att den undersöker den sociala konstruktionen av människohandeln, 

genom att belysa den destruktiva roll som sexistiska och rasistiska stereotyper har i 

konstruktionen av offret (a.a.: 322). Sex trafficking är därför i grunden ett resultat av 

könsmaktsordningen (a.a.: 344). Hon menar därför att enbart en förflyttning av 

referensobjektet till individen inte är tillräckligt. Det måste även finnas en ställningstagande i 

hur allmänt förkommande konstruktioner av handeln är beroende av och reproducerar 

sexistiska och rasistiska stereotyper som fråntar kvinnor deras handlingsmöjligheter, etablerar 
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en standard för offerskapet som de flesta offer inte kan leva upp till samt att det leder till en 

orättvis prioritering av vita kvinnliga offer (a.a.: 339).  

3.2. Lobasz idealtypsfigur 
 
Figur 1 nedan är en översatt version av Lobasz perspektivfigur (a.a.:312), som på ett klart sätt 

presenterar en sammanställning av de två säkerhetsperspektiven och deras implikationer. Det 

är utifrån denna figur som såväl huvudfrågeställningar och delfrågorna har formulerats och 

som utgör denna undersöknings analysverktyg.  

 

Perspektiv Referensobjekt  Säkerhetshot Policyfokus 

Traditionellt Staten Människohandlare, 

illegala migranter, 

transnationell 

organiserad 

brottslighet 

Gränskontroll & 

migrationskontroll 

Feministiskt Individen Människohandlare, 

stärkta gränskontroll, 

polisen och 

rättsväsendet, kränkande 

klienter & arbetsgivare 

Socialtjänst, mänskliga 

rättigheter, trygg migrations- 

och rättsprocess, arbetsskydd 

& konstruktionen av 

företeelsen 

Figur 1 : Lobasz idealtypsfigur över förhållningssätt till människohandel för sexuella ändamål 
(Lobasz 2009: 321, min översättning) 

 

3.3. Reflektioner kring tidigare forskning och teori 
Med bakgrund av att det inte finns så mycket forskning gällande människohandel för sexuella 

ändamål som säkerhetsfråga, känns det viktigt att undersöka företeelsen. Lobasz teoretiska 

ramverk gör detta möjligt på ett överskådligt sätt. Värdet i teorin är att den hjälper att skapa 

förståelse kring det globala problem som människohandel utgör och hur de styrande ser på 

dess förekomst och vidare hur de driver det bekämpande arbetet.  

 

Lobasz tar i sin artikel tydligt ställning då hon anser att ett feministiskt perspektiv är 

nödvändigt för att bekämpa de problem som människohandel utgör: ”[f]ocusing on trafficking 

as a security threat to the state neglects the voices of trafficked persons, whose human rights 

the state is legally obligated to protect” (a.a.: 221). Det finns en viktig iakttagelse i detta och 
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det är att Lobasz inte är neutral i sin beskrivning av perspektiven. Detta blir speciellt tydligt i 

det att hon framställer det feministiska perspektivet i goda dagrar och argumenterar mot det 

traditionella perspektivet i större utsträckning. Teorin är en förenklad bild av 

säkerhetsperspektiv då traditionellt och feministiskt perspektiv formuleras som idealtyper och 

extremer - mer om detta senare i uppsatsen. Lobasz tar vidare upp att det finns olika 

feministiska perspektiv som bland annat definierar mänskliga rättigheter olika och huruvida 

effekter av sex trafficking som till exempel prostitution ska vara lagligt eller inte(a.a.: 334). 

Dessa diskrepanser mellan feminister kommer dock inte till uttryck i denna förenklade 

framställning.  

 

Som tidigare nämnt finns det inte mycket forskning på området människohandel för sexuella 

ändamål idag. Lobasz teori har inte applicerats på det valda empiriska materialet tidigare och 

studien kommer kunna ligga till grund för fortsatt forskning och bidra med djupare förståelse 

kring framställningen av sex trafficking och på så vis till forskningsfältet. Den tidigare 

forskningen och de diskussionerna som förs kommer vidare användas i diskussionen av de 

resultat som uppkommer i analysen.   

4. Metod och material 
I detta avsnitt kommer först metoden för analysen presenteras och därefter kommer det 

empiriska materialet presenteras och diskuteras.  

4.1. Idéanalys 
Idéanalys är den metoden som kommer användas för denna undersökning för att kunna svara 

på frågeställningarna. Undersökningen består av en kvalitativ textanalys där avsikten att 

deduktivt undersöka (Esaiasson et al 2012: 13) Regeringens skrivelse 2007/08:167 

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av 

människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 

2002/629/RIF. Syftet är att bringa klarhet i hur svenska regeringens och EU:s förhållningssätt 

till människohandel för sexuella ändamål ser ut och hur det formuleras som en säkerhetsfråga. 

Inspiration till hur denna studie kommer gå till har hämtats från Bergström och Boréus (2005) 

idéanalys. De konstaterar att denna teori är lämplig vid de tillfällen då syftet är att undersöka 

förekomsten av idéer i bland annat policydokument (a.a.: 19). Målet med uppsatsen är således 

inte att undersöka ifall argument är hållbara, utan snarare att nå kunskap och förståelse om 
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idéerna bakom dem. Det går ut på att undersöka tankekonstruktionen i en text utifrån de 

värderingar som yttras. Detta uppnås därför genom att studera upphovsmakarens 

framställning av en företeelse: i detta fall människohandel för sexuella ändamål (a.a.: 149f). 

Enligt Bergström och Boréus finns det en idé bakom orden som yttras och handlingar som 

förespråkas och det är detta som denna studie ämnar undersöka (a.a.: 151f).  

 

Vad som är viktigt när en studie är tolkningsbaserad är systematiken i undersökningen och 

vidare då för dess kvalitet att konstruktionsarbetet och analysramen är välarbetat (a.a.: 171f, 

177f). Det är viktigt med ett djupgående avsnitt med tidigare forskning samt att 

nyckelbegrepp för analysen identifieras tidigt (a.a.:177). Med utgångspunkt ur Lobasz 

teoribildning rörande människohandel för sexuella ändamål som säkerhetsfråga har följande 

fokus i frågeställningarna valts (1) hur formuleras referensobjektet för säkerhet, (2) vad 

formuleras som säkerhetshot samt (3) vilket fokus tas i policyarbetet. Anledningen till att 

dessa variabler valts är på grund av att de är kopplade till de ämnen och begrepp som är 

återkommande i teorin. Vidare beskrivs under rubriken 4.3. Tillvägagångsätt för analys 

närmare hur analysen av materialet har gått till. 

 

Då denna deduktiva studie (Esaiasson et al 2012: 223) syftar till att identifiera förhållningssätt 

till människohandel för sexuella ändamål i materialet kommer teorin att fungera som 

analytiska verktyg för att på så vis underlätta analysen. Dessa policydokument kommer därför 

att analyseras i detalj för att sedan utreda vilket perspektiv, traditionellt eller feministiskt, de 

bottnar i.  

4.2. Idealtyper 
För att besvara syftet för denna uppsats behövs ett analysverktyg genom vilka materialet 

operationaliseras. I enlighet med Lobasz teori kommer detta att bestå av de två idealtyperna: 

traditionellt och feministiskt perspektiv på människohandel för sexuella ändamål som 

säkerhetsfråga (se Figur 1: 16).  Beckman definierar idealtyper som ”ett koncentrat av de 

egenskaper eller idéer som forskaren anser vara av särskild betydelse i beskrivandet av ett 

fenomen” (Beckman 2005: 28). Idealtypernas förekomst kommer således att undersökas i det 

empiriska materialet. Genom att jämföra verkliga samhälleliga fenomen med en renodlad 

idealtyp med dess kännetecknande drag, fångas fenomenet in och kunskap nås i vilken 

utsträckning den observerade verkligheten liknar den typiserade abstraktionen (Esaiasson et 

al: 141).  
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Idealtyper är ett vedertaget analysverktyg som ofta förknippas med sociologen Max Weber. 

Han menar på att de kan hjälpa oss i klassificeringen av verkligheten utifrån en given 

teoretisk konstruktion bestående av olika renodlade företeelser (Bergström & Boréus 2005: 

159). Idealtyperna används vidare och konstrueras som extremer och utgör därför inte 

nödvändigtvis en exakt beskrivning av någon verklighet. De används för att på ett tydligt sätt 

förtydliga skillnaderna som finns mellan de två polerna och för att underlätta analysen av 

empiriskt material (ibid). Genom detta analysverktyg fångar forskaren på ett metodiskt sätt in 

de delar av materialet som är karakteristiska för idealtyperna (a.s.: 172).  

 

Idealtypens status är vidare inte beroende av det data som samlats in och som används som 

empiriskt material. Med detta menas att eftersom analysverktyget inte gör anspråk på att 

förklara hur verkligheten hänger ihop och inte heller utgör en direkt avbild, kan den därför 

inte heller förkastas av empirin (Esaiasson et al 2012: 140). Esaiasson et al beskriver det som 

att ”om verkligheten inte stämmer överens med idealtypen är det så att säga verklighetens 

problem” (ibid).  

 

Idealtyper som instrument har fördelar, framförallt att det kan bringa ordning i materialet 

genom att hitta mönster. Nu består inte denna analys av omfattande mängder med material – 

men det är en stor fördel med det valda analysverktyget att det finns möjlighet att kategorisera 

(Bergström & Boréus 2005: 171). Ett problem som kan uppstå vid användandet av idealtyper 

är om den påtvingas på materialet eller det tänjs i en riktning för att kunna krängas in i 

modellen (a.a.: 172). Konsekvensen kan då bli att undersökning inte säger något av värde.   

4.3. Tillvägagångsätt för analys 
- Ingående läsning av materialet. 

- Första steget i analysen är att identifiera vad i företeelsen som formuleras om 

säkerhetshot.  

- Andra steget är att identifiera vad som formuleras som säkerhetsobjektet. 

- Tredje steget är identifiera vilket policyfokus som antas.  

- Kategorisering av analysresultaten i en resultatfigur enligt Lobaszs idealtypsfigur (se 

Figur 1:16).  

- Dessa steg kommer sedan avslöja huruvida det är en traditionellt eller feministiskt 

perspektiv till säkerhet som antas av Sveriges regering och EU i dokumenten.  
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4.4. Material  

Det empiriska materialet för denna studie är som tidigare nämnt Regeringens skrivelse 

2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av 

människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 

2002/629/RIF. Varför dessa två dokument utgör relevant material är bland annat för att det är 

naturligt att applicera den valda teorin på dem på ett givande sätt. De är även de senaste 

dokumenten som publicerats av Sveriges regering och EU. De är officiella och då 

representativa dokument för såväl Sveriges regering och EU som Sverige måste förhålla sig 

till. Vidare är de även de senaste och på så vis mest aktuella som behandlar människohandel 

för sexuella ändamål i sin helhet.  

 

Den 11 juli år 2008 presenterade Sveriges regering en handlingsplan mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. Regeringen bestod av Moderata samlingspartiet, 

Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. I handlingsplanen presenteras 36 

åtgärder som alla syftar till att stärka Sveriges arbete för att minska sexuell handel samt att 

förbättra situationen för de utsatta individerna. Dokumentet är 35 sidor långt och riktar sig till 

framförallt socialtjänsten, sjuk och hälsovården, Migrationsverket och Polisväsendet samt 

frivilligorganisationer som kommer i kontakt med offer för människohandel. Handlingsplanen 

var aktuell mellan åren 2008 och 2010 (Skr.2007/08:167: 12).  

 

Den 5 april år 2011 presenterades Europaparlamentets och rådets direktiv (Dir. 2011/36/EU) 

som är den lagstiftningsakt som ersätter rambeslutet från år 2002. Förslaget till att införa 

direktivet kom från den svenska EU-kommissionären och folkpartisten Cecilia Malmström 

(Malmström 2014).  I direktivet presenteras 25 artiklar och motsvarar 11 sidor. I direktivets 

första artikel proklameras det att de regler som fastställs i artiklarna är minimikrav för 

medlemsstaterna att följa i kampen mot människohandel. Detta direktiv i sin helhet är det 

dokument som Sverige nationellt styrs av idag i arbetet mot sex trafficking. Det är därför 

intressant att studera dessa dokument i relation till varandra.  

4.5. Reliabilitet och validitet 
I strävan efter hög validitet och hög reliabilitet i en denna vetenskapliga undersökning 

diskuteras i detta avsnitt studien i dess helhet. Validitet beskrivs som den svåraste och också 

mest centrala problemet inom empirisk samhällsvetenskap (Esaiasson et al 2012: 57). Hög 
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validitet innebär att studien undersöker det den har för avsikt att undersöka, att vi empiriskt 

undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi undersöker (ibid). För att uppnå 

detta måste valet av teoribildning vara relevant och att det finns en tydlig operationalisering 

av denna samt att det är relevant och trovärdigt material som används och att dessa aspekter 

stämmer överens (Bergström & Boréus 2005: 35f). Strävan efter tydlig operationalisering har 

gjorts både gällande terminologi men även teorin som sådan. 

 

Teoriramens relevans för undersökningen bottnar i att den faktiskt problematiserar 

människohandel för sexuella ändamål som säkerhetsfråga, vilket gör det möjligt att utifrån 

denna besvara syftet. Lobasz utgår från sin teoretiska utgångspunkt för att skapa förståelse 

kring diverse policydokument (Lobasz 2009: 326f). Valet av det empiriska materialet blir 

därför relevant för studien men även eftersom det kan förutsättas att policydokumenten är det 

tydligaste sättet för att svara på frågeställningarna. Genom att använda officiellt tryck blir 

materialet garanterat representativt för det uttryckta förhållningssättet för de styrande vid 

tillfället, vilket exempelvis en intervju eller uttalanden av individer inte nödvändigtvis kan 

antas vara.  

 

För att vidare stärka validiteten har även alla frågeställningar härletts direkt ur Lobasz teori 

och hennes idealtypsfigur (se Figur 1: 16), över perspektiv på hur människohandel för 

sexuella ändamål formuleras. Detta bidrar bland annat till undersökningens röda tråd och för 

att ytterligare understryka att analysen är förankrad och styrd av teorin och på så vis även 

teorikonsumerande (Esaiasson et al 2012: 37). Med bakgrund av dessa aspekter har jag därför 

förhoppningen att denna studie har hög validitet. Detta förutsätter dock att det också finns en 

hög reliabilitet (a.a.: 57). Hög reliabilitet innebär att det finns en hög tillförlitlighet i 

undersökningen, det vill säga att studien är noggrant genomförd vilket gör den replikerbar och 

att den skulle leda till samma resultat (Bergström & Boréus 2005: 78).  

 

Gällande läsningen och tolkningen av det empiriska materialet finns det en aspekt som har 

med reliabiliteten att göra och det är huruvida alla aspekter av frågeställningarna är lätta att 

urskönja. Men även om det är någon aspekt som är svårare att svara på än de andra och varför 

detta föreligger (Esaiasson et al 2012: 35f). Vidare är det även intressant att reflektera över 

om det finns svårigheter i analysen till exempel ifall svaren på frågeställningarna överlappar 

varandra och om det därför är svårt med gränsdragningarna dem emellan. I analysen har 

denna problematik bland annat uppenbarat sig i tolkningen av regeringens dokument i 
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avseende om vad referensobjektet utgörs av. Det finns stöd för att individen utgör detta men 

det finns även medhåll för ett eventuellt statscentrerat perspektiv (Skr.2007/08:167: 4f). I 

analysen visar det sig också på många ställen att svaren på frågeställningarna överlappar 

varandra. Det är visserligen inte speciellt överraskade då säkerhetsreferensen, säkerhetshoten 

och fokusområden är bundna till varandra.  

 

Det är sällan så att frågeställningarna, likt de jag ställt för denna uppsats, svaras på direkt och 

uttryckligen. Det är därför nödvändigt att som forskare vara medveten om detta och inse att 

tolkningarna som görs påverkar analysen och resultaten. Det krävs således ett konstant kritisk 

reflektion eftersom tolkningar är subjektiva. Viktigt är därför att diskutera i anknytning till 

detta att en analys av denna typ, för dess kvalitet och styrka, är att resultaten är intersubjektivt 

prövbara (Bergström & Boréus.: 36). Ultimat för en studie är att den är forskaroberoende, 

transparens och värderingsfri (a.a.: 37). Det är vidare inte något som är möjligt i verkligheten 

men i strävan efter detta görs denna beskrivande idéanalys utifrån ett kritiskt förhållningssätt 

till alla val och tolkningar som görs.  

 

Det är dock värt att notera att eftersom materialet består av juridiska dokument medför det 

svårigheter för mig att analysera materialet till viss del eftersom jag inte är kunnig inom 

området. Ett tillkännagivande är därför på sin plats – att jag reserverar mig för detta och att 

analysen har gjorts så bra som möjligt med den kunskapen och verktyg som har funnits till 

förfogande.  

5. Analys 
I detta avsnitt kommer analysen av det empiriska materialet att presenteras. Upplägget är 

baserat på Lobasz teori och studiens analysverktyg. Inledningsvis presenteras Sveriges 

regerings handlingsplan (Skr.2007/08:167) kort och följs av redogörelse för referensobjektet 

för säkerhet, säkerhetshot och fokusområden för policyarbete. Efter detta presenteras EU:s 

direktiv (Dir. 2011/36/EU) kort, därefter följer en redogörelse för referensobjektet för 

säkerhet, säkerhetshot och fokusområden för policyarbete. I enlighet med analysverktyget (se 

Figur 1: 16) har de olika referensobjekten, säkerhetshoten, och fokusområdena i avsnittet 

markerats med fetmarkering för traditionellt och med kursivering för feministiskt perspektiv. 

Slutligen presenteras en resultatfigur som på ett överskådligt sätt presenterar resultaten för 

analysen.  
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5.1. Sveriges regering 
I handlingsplanen redogör regeringen för sitt perspektiv på hur prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas samt hur människor som fallit offer ska 

få stöd och skydd. Regeringen avser enligt skrivelsen att år 2011 följa upp och utvärdera det 

arbete och åtgärder myndigheterna och frivilligorganisationerna ska bedriva.  

5.1.1. Referensobjekt för säkerhet 

Det konstateras i inledningen att ”[e]n utgångspunkt för alla åtgärder (som presenteras i 

handlingsplanen) är att de har ett tydligt fokus på den enskilde individens behov och att detta 

synsätt ska genomsyra myndigheternas arbete” (a.a.: 1). Enligt denna formulering konstateras 

det att referensobjektet för säkerhet är individen. Orsaken till detta antagande ligger i att 

”[m]änniskohandel är en allvarlig kränkning av den enskilde individens människovärde och 

rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp” (a.a.: 4). Vidare konstateras det dock att 

människohandel för sexuella ändamål ”är ett allvarligt hinder för social jämlikhet och 

jämställdhet mellan könen” (a.a.: 5). En formulering likt denna gör det oklart om det är för 

staten eller individen som detta innebär ett allvarligt hinder. Tolkning av citatet kan nämligen 

göras i båda riktningarna och eventuellt är även staten referensobjektet för säkerhet rörande 

människohandel för sexuella ändamål (Lobasz 2009:321) och inte enbart individen.  

5.1.2. Säkerhetshot 

Det beskrivs på ett flertal ställen att trafficking är en del av den verksamhet som utgör den 

internationella grova brottsligheten (Skr.2007/08:167: 4, 23, 89) och att ”[r]egeringen har 

identifierat bekämpning av den organiserade brottsligheten, med fokus på människohandel, 

som ett prioriterat område för insatser inom politiken för global utveckling” (a.a.: 8). Genom 

dessa formuleraringar att beskriva handeln som en direkt del av organiserade brottsligheten 

formulerar regeringen detta till ett säkerhetshot för individen. Den internationella 

organiserade brottsligheten är ett säkerhetshot enligt det traditionella perspektivet (Lobasz 

2009: 321).  

 

Vidare beskrivs människohandlarna utnyttjande av människor för sexuell exploatering som 

cyniskt (Skr.2007/08:167: 3) och att åtgärder måste tas då ”brottsoffret riskerar också att i sin 

utsatthet återigen hamna i prostitution och i människohandlarnas våld” (a.a.: 13). Här fastslås 

människohandlarna som ett tydligt säkerhetshot som på ett kraftfullt och hänsynslöst sätt 

utnyttjar offren. Det konstateras även att ”[d]et som primärt upprätthåller prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål är efterfrågan” (a.a.: 8). Det primära säkerhetshotet 
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formuleras därför vara klienternas efterfrågan, vilket Lobasz formulerar som ett feministiskt 

säkerhetshot (Lobasz 2009: 321). 

5.1.3. Fokusområden för policyarbete  

Inledningsvis konstaterar Regeringen att 

 

[i]nsatser för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål måste 

göras utifrån ett rättsligt, ett socialt och ett jämställdhetsperspektiv samt ha sin 

utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och präglas av internationell samverkan.  

(Skr.2007/08:167: 3) 

 

I enlighet med feministiskt perspektiv formuleras mänskliga rättigheter här som 

fokusområdet och till och med utgångspunkten för framtida policyarbetet. Åtgärderna mot 

människohandel för sexuella ändamål som tas upp i dokumentet kan sammanfattas i följande 

kategorier; ökat skydd och stöd för utsatta, stärkande av det förebyggande arbetet, höja 

kvaliteten och effektiviteten i rättsväsendet, öka samverkan nationellt och internationellt samt 

öka kunskapen (a.a.: 1). 

 

Utbildningsinsatserna för ökad kunskap är det område som det läggs mest fokus på i 

dokumentet. Det konstateras att "[r]egeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta 

fram utbildningsmaterial riktat till personer som arbetar i verksamheter inom t.ex. sjukvården, 

socialtjänsten, skyddade boenden och på ungdomsmottagningar" (a.a.: s 12) eftersom 

”[k]unskap om människohandel, som en del av den organiserade brottsligheten, och den 

särskilda problematik som dessa brottsutredningar innehåller behöver generellt öka inom 

samtliga berörda myndigheter” (a.a.: 23). Syftet med dessa insatser är att materialet ska 

komma att öka kunskapen om och belysa den problematik som offren för människohandel 

befinner sig i (ibid). Utbildningsinsatserna ska sättas in för att dessa grupper lättare och bättre 

ska kunna bemöta varje individs behov (a.a.: 12f). Utbildning och ökad kunskap för 

tjänstemän i verksamheter som kommer i kontakt med offer ses därför som en viktig nyckel 

till att motverka människohandel. Ökad kunskap är som tidigare nämnt under analysen av 

EU:s fokusområden för policyarbete inte något som diskuteras i teorin (Lobasz 2009: 321) 

och det blir därför ovisst huruvida det handlar om ett traditionellt eller feministiskt perspektiv. 

 

Vidare fastställs det att ”[s]amarbete såväl över gränserna mellan brottsbekämpande 

myndigheter, sociala myndigheter, nationella och internationella organisationer som mellan 
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myndigheter och organisationer inom ett lands gränser är av avgörande betydelse” 

(Skr.2007/08:167:8) för att motverka människohandel som organiserad brottslighet. Medel för 

detta är att ”[…] förstärka de brottsbekämpande myndigheternas insatser mot prostitution och 

människohandel […]” (a.a.: 22) samt att Migrationsverket kan få tillgång till sina register i 

viserings- och bosättningsärenden för att kontrollera referenspersoner och sedan delge denna 

information till exempelvis polisen (a.a.: 26). Eftersom människohandel antas utgöra en del 

av den organiserade brottsligheten ska även enligt regeringens långsiktiga mål motverkas i 

rättsväsendet genom stärkt kvalitet och effektivare lagföring (a.a.: 21f). Detta ska bland annat 

ske genom resursförstärkning till polisorganisationen och Åklagarmyndigheten till ändamålet 

att effektivisera deras arbete mot människohandel (a.a.: 22). Det läggs därför fokus på stärkt 

kontroll och arbete från såväl Migrationsverket som brottsbekämpande myndigheter. Det 

läggs även stort fokus på internationella samarbeten i skrivelsen. Bland annat ska det 

internationella arbetet stärkas genom att fortsätta främja det samarbete som finns i 

Östersjöstaternas råd och EU:s internationella brottsbekämpande samarbete genom Eurojust, 

Europol och Interpol (a.a.: 27ff). Även detta tyder på att fokus ligger i att stärka det 

brottsbekämpande kontroll- och migrationsarbetet inom EU och inom Sverige, vilket är 

ett av de fokusområden som Lobasz definierar som traditionellt (Lobasz 2009: 321)..  

 

Regeringen konstaterar även att ”[i]nsatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella 

tjänster är avgörande för att komma tillrätta med problemen” (Skr.2007/08:167: 1) och att 

dessa framförallt ska riktas mot människor som köper sex det vill säga främst män (a.a.: 3). 

Ett exempel som tas upp gällande att påverka efterfrågan som finns är insatser som 

socialtjänsten i vissa kommuner har drivit i ett tiotal år för att motivera och hjälpa såväl 

potentiella som aktiva sexköpare att ändra sitt beteende genom bland annat rådgivning (a.a.: 

16). Härigenom beskrivs socialtjänsten som ett av fokusområden för arbete mot 

människohandel, i enlighet med det feministiska perspektivet (Lobasz 2009: 321). 

5.2. EU 

Parlamentets och rådets direktiv (Dir. 2011/36/EU) är som tidigare nämnt den lagstiftningsakt 

som ersätter rambeslutet (2002). Det konstateras även ”[a]tt förhindra och bekämpa 

människohandel är en prioriterad angelägenhet för unionen och medlemsstaterna” (a.a.: § 1) 

och att ”[i] detta direktiv antas ett integrerat, holistiskt och människorättsbaserat synsätt […]” 

(a.a.: § 7).  
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5.2.1. Referensobjekt för säkerhet 

Inledningsvis konstateras det i § 1 att ”[m]änniskohandel […] är en grov kränkning av de 

grundläggande rättigheterna och uttryckligen förbjudet enligt Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna” (a.a.: § 1). Med detta citat är dock inte klart för vem/vad 

människohandel innebär en grov kränkning alltså vad som utgör referensobjektet. Det 

konstateras dock senare att ”[Europeiska] Unionen har åtagit sig att förebygga och bekämpa 

handeln och att skydda rättigheterna för de personer som faller offer” (a.a.: § 4). Värdet i att 

värna om mänskliga rättigheter ligger därför i individernas möjlighet att utöva sina rättigheter 

effektivt (a.a.: § 18).  

 

Vad gäller människohandel för sexuella ändamål antas därför ett individcentrerat perspektiv 

och individen formuleras därför som referensobjektet. Det antas därför ett feministiskt 

perspektiv i avseende om referensobjekt för säkerhet (Lobasz 2009: 321).  

5.2.2. Säkerhetshot 

Varför trafficking utgör ett säkerhetshot tas bland annat upp i första stycket där det 

konstateras att det är  

 

”ett allvarligt brott som ofta begås inom ramen för organiserad brottslighet, en grov 

kränkning av de grundläggande rättigheterna och uttryckligen [är] förbjudet enligt 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  

(Dir. 2011/36/EU: § 1)  

 

I § 7 skrivs det även att tredjelandsmedborgare3 som har fallit offer för människohandel eller 

som har fått hjälp till olaglig migration och som samarbetar med behöriga myndigheter ska 

behandlas likvärdigt (a.a.: § 7). Här tas därför trafficking upp i direkt anknytning till både 

internationell organiserad brottslighet och illegal migration – vilka både två enligt Lobasz 

är tecken på ett traditionellt perspektiv (Lobasz 2009: 321).  

 

Vidare konstateras det på att offren ska erbjudas hjälp för att ”undkomma 

människohandlarna” (Dir. 2011/36/EU: § 18) och minska ”risken för att åter bli föremål för 

människohandel” (a.a.: § 19). Detta är tydliga formuleringar på att människohandlarnas 

utnyttjande utgör ett fundamentalt hot mot individen som utsatts. Människohandlana är som 

tidigare nämnt säkerhetshot enligt båda perspektiven. Offren bör även skyddas från ”sekundär 
                                                             
3 En medborgare i ett land som inte är medlem i EU.  
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viktimisering och ytterligare trauma under de straffrättsliga förfarandena. Man bör undvika 

onödiga upprepningar av förhör under utredning, åtal och rättegång […]” (a.a.: § 20). 

Sekundär viktimisering innebär att den utsatta under bearbetningsprocessen av fallet utsätts 

för sådana påfrestningar som leder till en upprepning av känslan av utsatthet. Denna 

utgångspunkt innebär ett antagande att rättsprocessen kan innebära säkerhetshot för individen 

om arbetet inte görs på rätt sätt och att fokus på individens bästa ska föreligga. Enligt det 

feministiska perspektivet kan rättsväsendet och rättsprocessen utgöra ett säkerhetshot och i 

EU:s dokument formuleras detta antagande (Lobasz 2009: 321). 

 

EU skriver även att det är ”efterfrågan som ligger till grund för alla former av utnyttjande som 

är relaterade till människohandel” (Dir. 2011/36/EU: art. 18.1). De konstaterar därför tydligt 

att det alltid klienternas efterfrågan som utgör det fundamentala hotet och orsaken till att 

trafficking existerar (Lobasz 2009: 321).  

5.2.3. Fokusområden för policyarbete 

Inledningsvis konstateras det att åtgärderna som tas upp i direktivet har till ”syfte att öka 

medvetenheten, minska sårbarheten, stödja och hjälpa offren för människohandel, bekämpa 

de bakomliggande orsakerna till människohandel och bistå dessa tredjeländer [i] att utarbeta 

lämplig lagstiftning mot människohandel” (Dir. 2011/36/EU: § 2). Det konstateras även att i 

och med att ”[i] detta direktiv erkänns det att människohandeln är könsspecifik och att 

handeln med kvinnor och män ofta har olika syften” (a.a.: § 3) bör ”[h]jälp- och 

stödåtgärderna […] också vid behov vara könsspecifika” (ibid). Med detta menar EU att i 

arbetet mot människohandel ska olika typer av åtgärder bör tas eftersom de olika ändamålen 

för handeln är grundade i olika typer av problematik. De konstaterar även i enlighet med 

Palermoprotokollet att kvinnor och barn är särskilt utsatta (a.a.: § 8).  

 

Medlemsstaterna bör tillhandahålla medel till hjälp, stöd och skydd åt brottsoffer. Den 

hjälp och det stöd som ges bör åtminstone omfatta ett minimum av åtgärder som är 

nödvändiga för att brottsoffret ska kunna återhämta sig och undkomma 

människohandlarna.  

(a.a.: § 3) 

 

Detta citat innebär i praktiken att alla offer ska få det stöd från staterna som de behöver för att 

återhämta sig. Det stöd som hänvisas till i är rättsäkerheten för dessa offer, bra behandling 

under rättsprocessen samt stöd- och hjälpåtgärder. Åtgärderna innefattar i korthet: lämplig och 
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säker bostad, materiellt stöd, sjukvård, information på den utsattas modersmål samt tolkning, 

tid för återhämtning och slutligen brottsofferersättning. Det rättsliga stödet består i kostnadsfri 

juridisk rådgivning, ombud, skydd från förövare (och eventuellt vittnesskydd), ej tvång till att 

vittna samt trygghet under behandlingen av fallet. Och att oavsett om offret väljer at vittna i 

rättegång ska hen åtnjuta denna hjälp och stöd (a.a.: § 18-24). Dessa åtgärder kan 

sammanfattas i det feministiska fokusområdet trygg rättsprocess (Lobasz 2009: 321).  

 

I anknytning till rättsprocessen fastställs det även att offren för människohandel ska 

 

[…] skyddas från lagföring eller bestraffning för brottslig verksamhet såsom användning 

av falska handlingar eller brott som […] offren har tvingats begå som en direkt följd av 

att de har utsatts för människohandel.  

(Dir. 2011/36/EU: § 14)  

 

Syftet med detta skydd är grundat i skyddandet av offrens mänskliga rättigheter, för att 

undvika ytterligare viktimisering samt uppmuntra vittnen till att träda fram för att göra 

rättegången framgångsrik (a.a.: § 15). Även i dessa avseenden läggs fokus på rättsäkerheten 

och även hur mänskliga rättigheterna för offren ska skyddas. Fokus på policyarbete för 

mänskliga rättigheter är enligt Lobasz ett tecken på att det feministiska perspektivet antas 

(Lobasz 2009: 321).  

 

Det konstateras även att skärpt förebyggande arbete och lagföring är ett viktigt mål för att 

motverka människohandel (Dir. 2011/36/EU: § 7). För att förhindra människohandel är det 

vidare viktigt med ett starkt internationellt samarbete inom EU enligt tidigare fastslagen EU-

lagstiftning och genom ett utvidgat och förstärkt samarbete mellan EU:s medlemsländer samt 

inrättande av gemensamma utredningsgrupper (a.a.: § 5).  

 

Medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter bör fortsätta att samarbeta i syfte att 

skärpa kampen mot människohandel. Det är i detta hänseende av avgörande betydelse 

med ett nära samarbete över gränserna vilket innefattar informationsutbyte och utbyte av 

bästa praxis, liksom med en fortsatt öppen dialog mellan medlemsstaternas polisväsen, 

rättsliga myndigheter och finansmyndigheter.  

(ibid) 
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Fokus läggs i detta avseende på staternas samarbete och brottsbekämpande för att skärpa 

kampen och för att förhindra dubbelarbete. Det blir klart i och med detta citat att skärpt 

gränskontroll och brottsbekämpande arbete är en nyckel i policyarbetet mot sex 

trafficking, som är ett tecken på traditionellt perspektiv enligt Lobasz teori (Lobasz 2009: 

321). Fokus för att förebygga människohandel ligger även i att öka medvetenheten och 

kunskapen om företeelsen. I staterna ska man genomföra åtgärder till exempel genom 

informationskampanjer, för att öka medvetenheten inom det civila samhället och 

medvetengöra andra aktörer för att minska risken för människor att falla offer för sex 

trafficking (Dir. 2011/36/EU: art. 18.2). Det fastställs även att ”[t]jänstemän som kan väntas 

komma i kontakt med offer eller potentiella offer för människohandel bör få lämplig 

utbildning för att kunna identifiera och bemöta sådana brottsoffer” (a.a.: § 25) dessa grupper 

utgörs bland av. Det formuleras därför att utbildning och ökad kunskap för tjänstemän är 

viktiga i arbetet mot människohandel och framförallt för att hjälpa de som utsatts på bästa 

sätt. Ökad kunskap som fokusområde för policyarbete är ingenting som Lobasz tar upp i sin 

teori och det är därför inte möjligt att avgöra huruvida det handlar om ett traditionellt eller 

feministiskt perspektiv som antagits (Lobasz 2009: 321).  

 

Det fastslås att det är viktigt att motarbete efterfrågan på köp av sexuella tjänster som ligger 

till grund för sex trafficking. Det är därför medlemsstaternas ansvar att ”vidta lämpliga 

åtgärder, som utbildning, i syfte att motverka och minska den efterfrågan” (ibid). Detta kan 

ske med hjälp av ”[…] bland annat forskning om nya former av människohandel, information, 

insamling av harmoniserade uppgifter, kampanjer för att öka medvetenheten och utbildning” 

(Dir. 2011/36/EU: § 25). Vad ”insamling av harmoniserade uppgifter” innebär och vem som 

ska göra detta är oklart. Utbildning och ökad kunskap formuleras även här som en av 

nycklarna för att kunna motarbeta människohandel. Innebörden av dessa formuleringar är att 

medlemsstaterna bör agera för förändring, det är dock oklart om det är på individuell eller 

samhällelig nivå som dessa åtgärder ska verkställas för att sedan kunna minska efterfrågan. 

Det fastställs även att vid sådana initiativ bör staten anta ett jämställdhetsperspektiv (ibid). 

Innebörden av jämställdhetsperspektiv preciseras inte och det förblir därför oklart hur detta 

ska implementeras. Denna diffushet innebär otvivelaktigt en svårighet för medlemsstaterna att 

inkorporera detta på ett unisont sätt i nationella policydokument.  

 

I direktivet behandlas även det faktum att offer för sex trafficking ofta har tredjeländer som 

ursprungsländer eller transitland och att detta är något som EU skall motarbeta. Det fastslås 
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att EU ska bistå tredjeländer i att utarbeta en lämplig lagstiftning mot handeln för att kunna 

motarbeta den (a.a.: § 2). Vad detta innebär utifrån Lobasz teori är inte tydligt då EU inte 

definierar vad lämplig lagstiftning innebär. Det kan innebära ett fokus på precis vad som 

helst, vilket gör det omöjligt att analysera detta utifrån analysramen.  

5.3. Resultatfigur 
Nedan presenteras resultatet för analysen i en modifierad variant av Lobasz idealtypsfigur för 

tydlighetens skull. I enlighet med analysverktyget (se Figur 1: 16) har de olika 

referensobjekten, säkerhetshoten, och fokusområdena i Figur 2 markerats även här med 

fetmarkering för traditionellt och med kursivering för feministiskt perspektiv.  

 

Aktör Referensobjekt Säkerhetshot Policyfokus 

Sveriges 

regering 

Individen & 

eventuellt 

staten 

Internationell 

organiserad 

brottslighet, 

människohandlare & 

klienter 

Brottsbekämpande kontroll- och 

migrationsarbete, mänskliga 

rättigheter, socialtjänst  

& ökad kunskap 

EU Individen Internationell 

organiserad 

brottslighet, 

illegal migration, 

människohandlare, 

rättsväsende, 

rättsprocess & 

klienter 

Gränskontroll och 

brottsbekämpande arbete,  

mänskliga rättigheter, socialtjänst, 

trygg rättsprocess, bistå tredjeländer 

i utarbetning av lagar &  

ökad kunskap  

Figur 2:Sveriges regerings och EU:s förhållningssätt till människohandel för sexuella 

ändamål.  

Ökad kunskap och att bistå tredjeländer i utarbetning av lagar är de enda faktorerna som 

Lobasz inte behandlar i sin teori men som uppkommer i dokumenten. I och med att EU inte 

definierar den lämpliga lagstiftningen som de skall bistå tredjeländer i att utarbeta kan det 

innebära såväl ett traditionellt som ett feministiskt perspektiv. Vad dessa odefinierade faktorer 

leder till för analysen och resultaten är därför oklart. Vidare är det enbart arbetsgivare som 

säkerhetshot och konstruktionen av företeelsen som fokusområde för policyarbete som inte 

tas upp i materialet (se Figur 1: 16).   
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6. Slutsatser och diskussion av resultat 
I detta avslutade avsnitt besvaras frågeställningar på ett tydligt sätt, samt att studien bidrag till 

forskningsfältet lyfts fram. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  

 

Huvudfråga 

- Utgår Sveriges regering och EU från ett traditionellt eller feministiskt perspektiv till 

människohandel för sexuella ändamål som en säkerhetsfråga? 

Delfrågor 

- (1) Hur formulerar Sveriges regering och EU referensobjektet för säkerhet med 

avseende på människohandel för sexuella ändamål? 

- (2) Hur formulerar Sveriges regering och EU människohandel för sexuella ändamål 

som säkerhetshot? 

- (3) Vilka fokusområden finns i Sveriges regerings och EU:s policyarbete mot 

människohandel för sexuella ändamål? 

Som konstaterades i inledningen är det de ovanstående frågeställningarna som denna studie 

ämnar svara på. Vad gäller säkerhetshoten som sex trafficking innebär formuleras den 

internationell organiserade brottsligheten, människohandlarna och klienterna som 

centrala av Sveriges regering samtidigt som EU menar att de utgörs av den organiserade 

brottsligheten, illegala migrationen, människohandlarna, rättsväsendet, rättsprocessen och 

klienterna. Vad gäller fokusområden tar Sveriges regering upp vikten av brottsbekämpande 

kontroll- och migrationsarbete, mänskliga rättigheter, socialtjänst och ökad kunskap medan 

EU fokuserar på gränskontroll och brottsbekämpande arbete, mänskliga rättigheter, 

socialtjänst, trygg rättsprocess, bistå tredjeländer i utarbetning av lagar och ökad kunskap. 

(Svaren på delfrågorna presenteras tydligt i Figur 2 på sida 30). Figuren konkretisera att såväl 

tecken på ett traditionellt som ett feministiskt perspektiv finns representerade vad gäller 

säkerhetshot och fokusområde för policyarbete för både Sveriges regering och EU. 

 

Vad gäller referensobjekt för säkerhet utgår EU tydligt utifrån individen och beskriver således 

referensobjektet i enlighet med det feministiska perspektivet. Sveriges regering otydlighet i 

beskrivningen av säkerhetsreferensen gör emellertid att det förblir oklart om det enbart är 

individen som utgör denna eller om det hänvisas till även staten.   
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Gällande huvudfrågan och svaret på denna är det beroende av svaren på delfrågorna: eftersom 

perspektivet på människohandel för sexuella ändamål baseras på såväl hur referensobjektet, 

säkerhetshotet, och fokusområden för policyarbetet formuleras. Enligt analysens resultat finns 

det inte något entydigt svar på vilket perspektiv Sveriges regering och EU antar. Resultatet av 

analysen visar således att båda perspektiven finns representerade i båda dokumenten (Dir. 

2011/36/EU; Skr.2007/08:167: 12)  i ungefär lika stor utsträckning.  

 

Varför det bevisligen finns skillnader och likheter mellan Sveriges regering och EU i frågan 

kan förklaras. Att införa ett EU-direktiv mot sex trafficking kom som ett förslag år 2010 från 

den svenska EU-kommissionären och folkpartisten Cecilia Malmström (2014). När 

handlingsplanen antogs satt det i Sverige en koalitionsregering som bestod av Moderata 

samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Gemensamt för 

direktivet och handlingsplanen är alltså att de är förslag till policyarbete av politiker från 

samma politiska parti, som då driver likartad politik på olika håll. Dessa två konstateranden 

utgör därför en logisk förklaring till varför det finns likheter mellan de två dokumenten. 

Skillnaderna kan förklaras med att direktiven är en överenskommelse mellan 28 

medlemsländer som sannolikt inte delar åsikter i alla frågor och således har olika 

uppfattningar om hur sex trafficking ska motarbetas. Minimikraven som direktivet innehåller 

är på så vis en gemensam uppgörelse för att få länderna att jobba effektivt och enat, som alla 

måste skriva under.  

 

Teorin och vidare analysverktyget för studien har åskådliggjort att det inte finns ett renodlat 

perspektiv i synen på människohandel för sexuella ändamål. Slutsatsen blir därför att det finns 

en rörighet enligt Lobasz teori i hur Sveriges regering och EU definierar människohandel för 

sexuella ändamål. Det är inte nödvändigtvis något negativt i sig och inget som underminerar 

teorin eller dess antaganden. Teorins styrka ligger därför i att studien har åskådliggjort att 

detta föreligger, vilket en annan teori kanske inte hade belyst. Kritik kan dock riktas mot 

teorin eftersom analysen inte bistår med verktyg för att analysera förekomsten av till exempel 

ökad kunskap som policyfokus som både Sveriges regering och EU tar upp. Det är därför 

oklart huruvida det är en implikation av traditionellt eller feministiskt perspektiv.  

 

Eftersom EU-direktivet utgör en lagstiftningsakt för Sveriges nationellt kan en dock 

konstatera i och med att direktivet efterträdde regeringen handlingsplan har det skett en 

utveckling. En utveckling som består i att det eventuella fokus på staten som referensobjekt 
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som finns i handlingsplanen (Skr.2007/08:167) har försvunnit i och med EU-direktivet (Dir. 

2011/36/EU: § 2). En liknande utvecklingen kan därför konstateras ha skett i EU likt det 

korståget som Weitzer beskriver: att feministiska tankar har inkorporeras i statspolitik 

(Weitzer, 2007: 467). Detta är en utveckling som såväl Eduards, Lobasz, Sanghera (Eduards 

2007: kap 4, Lobasz 2009: 214ff, Sanghera 2011: 10f) och Askola (Askola 2007: 213) skulle 

beskriva som positiv. Askola anser även att det är en viktig del i arbetet mot sex trafficking att 

identifiera kvinnor som mer utsatta än män (Askola 2007.: 213), vilket görs i direktivet (Dir. 

2011/36/EU: § 8).  Askola skulle dock kritisera att både Sveriges regering och EU fortfarande 

använder Palermoprotokollets definition av människohandel eftersom den är oprecis och då 

svår att juridiskt applicera (Askola: 211; Dir. 2011/36/EU: art. 13; Skr.2007/08:167: 3).  

 

Lobasz konstaterar vidare att ett feministiskt perspektiv är nödvändigt för bekämpandet av de 

hot som finns för individen, alltså att ett traditionellt perspektiv hindrar arbetet att motverka 

människohandel på samma sätt som det feministiska perspektivet möjliggör det (Lobasz 

2009:319). Att Sveriges regering och EU utvecklas i rätt riktning är dock inte givet. Positivt 

är att staten som eventuell säkerhetsreferens inte finns formulerade i EU:s direktiv och att EU 

antar även rättsväsendet som säkerhetshot. Samtidigt som det är negativt att EU – till skillnad 

från Sveriges regering – pratar om människohandel i anknytning till illegal migration. Lobasz 

menar kort och gott att ett traditionellt perspektiv leder till att skyddandet av offrens 

mänskliga rättigheter och även det verkliga bekämpandet av handeln försummas för statens 

säkerhet (a.a: 322).  

 

Den valda forskningmodellen och val gällande material har naturligtvis påverkat studiens 

utgång och resultat. Eftersom studien är teoribunden och teorikonsumerande (Esaiasson et al 

2012: 35) är det en viktig aspekt att Lobasz teori aldrig har tidigare applicerats på det valda 

materialet. En diskursanalytisk studie av hur Sveriges regering och EU, enligt 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori eller Huysmans teori om ”thick signifiers”, hade 

dock inte varit möjlig eftersom kunskap om diskursen inte kan nås genom en studie av två 

dokument (Bergström & Boréus 2005: 241). De skulle därför kräva en annan forskningmodell 

och resultera i en annan typ av studie. Varken Köpenhamnsskolan eller Huysman fokuserar på 

människohandel vilket är en stor fördel med Lobasz teoriram.   

 

Strävan efter hög validitet har varit genomgående i denna studie och det är även en 

förutsättning för att dessa slutsatser ska antas vara generaliserbara i andra fall (Bergström & 
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Boréus 2005: 48). Eftersom direktivet som analyserats ska omvandlas till nationell 

lagstiftning utgör materialet ett gediget underlag för EU i sin helhet. Det faktum att direktivet 

innehåller minimikrav gör dock att medlemsländerna kan införa strängare lagstiftning och 

ytterligare regleringar i nationella dokument. Det kan därför konstateras att slutsatserna inte 

nödvändigtvis är representativa och generaliserbara till alla 28 medlemsstaterna nationellt.  

 

Eftersom människohandel för sexuella ändamål är ett så stort problem, av bland annat sociala, 

ekonomiska och politiska orsaker, finns det ett stort värde i att få kunskap om företeelsen och 

för att sedan kunna motarbeta det. Forskningen som gjorts hittills rörande människohandel för 

sexuella ändamål är som tidigare nämnt inte speciellt stort och det finns följaktligen en mängd 

olika områden och aspekter av företeelsen som är intressanta att studera. Det skulle vara 

intressant att kartlägga resterande europeiska länder efter samma modell som denna studie. 

Studien skulle visa på hur direktivet implementerats och tolkats och ifall detta har effekter på 

sättet de bemöter människohandel för sexuella ändamål.  

 

Det finns även ett värde i framtida forskning att studera hur olika andra viktiga aktörer som 

FN, olika NGOs, rättsväsendet, polisen socialtjänsten och migrationsverket formulerar detta 

som en säkerhetsfråga. Och intressant vore även att studera dem i relation till varandra 

eftersom ett enat förhållningssätt till människohandel underlättar arbetet mot det. Detta kan 

naturligtvis ske med samma verktyg som denna studie har grundats på, men intressant vore en 

studie baserad på en diskursanalytisk ansats och fokusera på hur språket konstruerar 

företeelsen människohandel för sexuella ändamål (Bergström & Boréus 2005: 305). Vidare 

intressant forskning skulle även vara att pröva Lobasz teori. Detta skulle bland annat kunna 

ske genom en jämförelse av ett feministiskt land med ett mer traditionellt och se om det går 

att se skillnader i hur de bemöter eller snarare lyckas motarbeta sex trafficking.  

 

 

 

  



	

35	

Käll- och litteraturförteckning  
 

Källor 
 
Förenta Nationerna (FN) (2000). Protocol to prevent, supress and punish trafficking in 
persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention 
against transnational organized crime (Palermoprotokollet). New York.  
 
Europeiska Unionen (EU) (2011). Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU om 
förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande 
av rådets rambeslut 2002/629/RIF (Dir. 2011/36/EU). Strasbourg.  
 
Eurostat (2014). Trafficking in Human Beings: Report 2014 edition. Bryssel.  
 
International Labour Office (ILO) (2012). ILO Global estimates of forced labour – Results 
and methodology. Geneve. 
 
Malmström, Cecilia. 2014. Ny rapport om trafficking i EU.  
URL:http://ec.europa.eu/commission_20102014/malmstrom/news/archives/2014/10/2014101
7_sv.htm (2014-12-04) 
 
Utbildningsdepartementet (2008). Handlingsplan mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål (Regeringens Skr.2007/08:167: 12). Stockholm.  
 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2014). A Global Report on Trafficking 
in Persons. Wien.  
 
Litteratur 
 
Askolas, Heli (2007). Violence Against Women, Trafficking and Migration in the European 
Union. European Law Journal, vol. 13, nr 2, s 204-217 
 
Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys. Stockholm: Santérus  
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur  
 
Bucken-Knapp, Gregg, Karlsson Schaffer, Johan & Persson Strömbäck, Karin (2012). 
Security, Equality, and the Clash of Ideas: Sweden's Evolving Anti-Trafficking Policy. 
Human Rights Review, vol 13, nr 2, s 1-19 
 
Buzan, Barry (1997). Rethinking Security after the Cold War. Cooperation and Conflict. nr 
32, s 283-303  



	

36	

 
Buzan, Barry, Wæver, Ole & Wilde, Jaap de (1998). Security: a new framework for analysis.  
Boulder Colo: Lynne Rienner  
 
Eriksson, Johan (1999). Observers or Advocates?: On the Political Role of Security Analysts. 
Cooperation and Conflict vol 34, nr 3, s 311-330 
 
Eduards, Maud (2007). Kroppspolitik. Om Moder Svea och andra kvinnor. Stockholm: Atlas 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängerud, Lena (2012).  
Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 4. Stockholm: 
Elanders Gotab, 
 
Huysman, Jef. (1998). Security! What do you mean?. Concept to Thick Signifier. European 
Journal of International Relations, vol 4, nr 2, s 226-255  
 
Lobasz, Jennifer (2010). Beyond Border Security – Feminist Approaches to Human 
Trafficking. Gender and International Security. Sjoberg Laura (red) s. 214-234 
 
Sanghera, Jyoti (2011). Unpacking the Trafficking Discourse. Trafficking and Prostitution 
Reconsidered – New Perspectives on Migration, Sex Work and Human Rights. Kaamala, 
Kempadoo & Pattanaik, Bandana (red). Upplaga 2. s.3-24. Boulder: Paradigm Publishers 
 
Weitzer, Ronald (2007). The social construction of sex trafficking: ideology and 
institutionalization of a moral crusade. Politics & Society, vol 35, nr 3, s 447–475 
 
	


