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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING  
 

Trafficking och människohandel, två ord de flesta av oss associerar med filmer som Lilja 4-

ever eller Taken. Men hur ser verkligheten ut bakom biodukarna, vilka öden döljer sig bakom 

de individer som faktiskt blir utsatta för denna människohandel med sexuell inriktning. Vilka 

aspekter spelar in kring vem som riskerar att bli utsatt för systematiska våldtäkter, 

kidnappning och upprepade tillfällen av misshandel och vad gör myndigheterna för att 

bekämpa denna vidriga form av brott mot mänskliga rättigheter. 

 

I skuggan av människans bristande medmänsklighet tvingas vi introduceras för fenomenet 

trafficking och människohandel för sexuella ändamål. Detta utnyttjande av den enskilda 

människan är en affärsverksamhet på mångmiljardnivå i regi av den organiserade 

brottsligheten världen över där ett människoliv plötsligt får ett pris och blir en handelsvara. 

Vem eller vad fastställer då en människas egentliga värde? Är alla människor lika värdefulla 

och okränkbara oavsett kön, etnicitet, religion, sociala status, handikapp och personliga 

attribut eller får man sätta ett lägre värde på en människa bara på grund av hennes specifika 

förutsättningar? Med en humanistisk människosyn som grund vill man gärna tro och våga 

hoppas att de allra flesta anser att svaret självklart är nej på den sista frågan men för vissa 

verkar denna övertygelse låta sig överskuggas av andra intressen. 

 

Frågorna kring trafficking och människohandel är många och de flesta tenderar att rygga 

tillbaka i avsky när de hör dessa laddade ord men ändå betraktas problemet ur ett svenskt 

perspektiv som ett geografiskt och emotionellt främmande fenomen. Den här uppsatsen är 

ägnad att ge svar på några av dessa frågor. Hur ser verkligheten ut på riktigt, vilka medel finns 

tillgängliga för att bekämpa brottsligheten inrikes och framförallt hur tar vi hand om de 

individer som blivit utsatta för denna typ av modern slavhandel som utnyttjar dem som 

utbytbara förbrukningsartiklar? 

 

Författarens forskningssyfte är konkret att undersöka hur de av Länsstyrelsen utfärdade 

gemensamma riktlinjerna upplevs hos de inblandade svenska aktörerna i arbetet mot 

trafficking samt de styrkor och svagheter som träder fram i samarbetet. Det andra syftet med 

uppsatsen är att belysa vad som händer med det människohandlade offret efter svenska 

myndigheters intervention. Får dessa offer den hjälp de behöver eller lämnas de vind för våg 

åt sitt öde? 

 

Forskningsarbetet redovisar som ett svar på dessa frågor att det finns anmärkningsvärda 

brister i det strukturella samarbetet aktörer emellan. Som en försvårande omständighet för det 

operativa samarbetet står en lagstiftning som är resultatsineffektiviserande och inte är 

anpassad för aktörernas verksamhetsområden. Strukturella förutsättningar och tydliga 

svårigheter presenteras också i arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna som 

värdefulla hjälpmedel till Sveriges kommuner i landets demokratiskt kommunala självstyre. 

Återvändandefrågan har tidigare i mångt och mycket präglats av okunskap och haltande 

metoder. I uppsatsen kommer dock läsaren introduceras för ett pilotprojekt i regi av 

Länsstyrelsen som genom bl.a. god internationell förankring i kontakten med 

världsomspännande organisationer lyckats påvisa goda resultat vad gäller etablerandet av ett 

svenskt strukturellt förfarande vid hemvändandesituationer för traffickingoffer.  

Visionen är att pilotprojektet parallellt med den operativa verksamheten skall utforma 

permanenta strukturer för ett hållbart och tryggare återvändande för traffickingoffer. 

 



 

 

 

SAMMANFATTNING 

 
Denna uppsats avhandlar och ämnar ge läsaren större förståelse och insikt i hur myndigheter i 

Sverige genom gemensamma riktlinjer på Regeringsuppdrag utformade av Länsstyrelsen i 

samarbete med Nationellt Metodstöd mot Prostitution och Människohandel (NMT) 

samarbetar mot trafficking och människohandel. Hur skall denna grova organiserade 

brottslighet och efterdyningarna av denna enligt handlingsplanerna bemötas utifrån en 

myndighetsenad process operativt? Uppsatsen kommer även att belysa hur organisationer 

internationellt agerar och förhåller sig till denna verksamhets mångfacetterade och 

kontinuerligt utvecklade och förfinade metoder.  

  

I forskningsprocessens gång har det intervjuats tre stycken nyckelpersoner som arbetar mot 

trafficking i olika myndigheter och sammanhang. I dessa intervjuer framträdde återkommande 

punkter i intervjupersonernas resonemang kring problematiken och enligt Trosts intervjuguide 

(2010) intervjuguide kategoriserades dessa in under tre teman. Dessa respektive teman är: 

 

• Övergripande bild av problematiken 

• Resurser, aktörer och nationella riktlinjer 

• Återvändandet 

 

I strävan efter förståelse och redogörelse av människohandelsfenomenets bekämpande ur ett 

holistiskt perspektiv måste mer information och fler aspekter beaktas och analyseras än 

enskilda individers ståndpunkter. Med utgångspunkt i förståelse för denna nödvändiga 

objektiva kriteriegrund kommer även internationellt samarbete och informationskällor att 

ställas i paritet till det svenska förfarandet grundat i det inhemskt begränsade empiriska och 

strukturella ramverket.  

 

För redogörelse av den internationella arenans förfaranden, empiri och utarbetad metod 

kommer bland annat International Organization for Migration (IOM) att vara tongivande 

representant i analysdelen av uppsatsen.  

 

Uppsatsens andra frågeställning och grundsten beaktar det, i forskningsvärlden, tidigare 

relativt outforskade ämnet kring hemvändandefrågan för de brottsutsatta. Denna 

återvändandeproblematik har tidigare tillerkänts föga forskningsresurser och engagemang 

trots att det föreligger stora behov av utredning kring permanenta strukturer för hållbar re-

emigration i ursprungslandet med rehabilitering, möjlighet till godtagbar socioekonomisk 

standard och brottsofferförebyggande åtgärder.  

 

 

I forskningsprocessen har en organisationsteoretisk grund anammats för att utkristallisera och 

analysera resultatet som erhållits från informanterna. Organisationsteorin har även givit 

vägledning i förståelsen för hur interaktionen mellan dessa aktörer ser ut och som en följd av 

detta skänkt insikt i interaktionsmekanismens styrkor och svagheter.  

 

Nyckelord: Människohandel/Trafficking, Prostitution, Aktörer, Riktlinjer, Samarbetet mot 

människohandeln. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

With focal point on the national directions, created by Länsstyrelsen (Swedish county 

administration) in cooperation with National Method support against Trafficking (NMT), this 

paper aims to depict the phenomena trafficking and also portray the concurrent counteracting 

against trafficking in Sweden that authorities exert. All involved participants in this 

mechanism have their particular remit and their ability to interact is hence of utmost 

significance.  

In order to fully comprehend and be able to analyze these unified operative execution-

elements and processes in Sweden we also have to understand what is proceeding in the 

international arena. The organized crime-combine is not restrained by boundaries and 

continuously develop and refine methods in sexual trafficking, that has grown into an 

expanding multibillion industry. International counteracting is consequently a worldwide 

existing matter of utmost interest. Therefore we will also, in our report, present international 

machines such as International Organization for Migration (IOM).  

In regard to the proceedings in the international arena, concerning empirical and methodical 

techniques and information of research findings, the International Organization for Migration 

(IOM) occupies the leading place in the analysis.  

The main focus, the cornerstone of this paper, is an inquiry into the formerly relatively 

unknown and unexplored aspects of what happens to individuals who have been subjected to 

sexual trafficking in Sweden after governmental intervention implicating forced re-allocation 

to the country-of-origin. There is an essential need for permanent structures for rehabilitation, 

acceptable socio-economic standard and effective methods to prevent victims of crime to be 

exposed to reoccurring exploitation.  

The basis for the analysis has been an organizational theory of society. This has been the 

foundation also for the understanding of collaboration between different actors and has 

accordingly given insight into the strengths and weaknesses of the mechanism of interaction.  

 

Keywords: Trafficking, Prostitution, Participants, Directions, Collaborate Counteraction.  
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1. INLEDNING 
 

Människohandel för sexuella ändamål är ett högst dagsaktuellt, progressivt och globalt 

problem som strider mot de mänskliga rättigheterna och är att likställa med modern 

slavhandel. Fenomenet människohandel som även benämns trafficking betraktas vidare som 

ett allvarligt hinder för social jämlikhet och jämställdhet (Regeringens skrivelse 2008). 

Med en omsättning på cirka sju miljarder dollar per år utgör trafficking den tredje största 

sektorn av organiserad brottslighet i världen. Denna typ av organiserad brottslighet är extremt 

lukrativ och förutspås i framtiden bli mer lönsam och omfattande än dess två 

huvudkonkurrenter; vapen- och narkotikahandeln (UNODC 2009). Trafficking beskrivs som 

en transnationell kedjebrottslighet som ofta inbegriper en organisation eller struktur där flera 

gärningsmän är inblandade i olika länder som har olika roller i verksamheten. Den 

brottsutsatte blir utnyttjad i flera led och moment och den kriminella organisationens 

medverkande aktörer kan sällan synliggöras och ställas inför rätta då dessa agerar i det 

fördolda i och med att de står utanför det direkta synfältet för myndigheter i de 

gränsöverskridande transporterna. I dessa transnationella förflyttningar talas det om 

ursprungsland, transitland och destinationsland som hållplatser i processen där kriminella 

aktörer kontrollerar, redovisar och upprätthåller den brottsutsattes vanmakt i respektive land.  

Genom denna organiserade internationella struktur kan den kriminella organisationen ändå ha 

fullgod kontroll och makt över affärstransaktionerna utan att utsättas för riskerna som 

transporten inbegriper. 

 

Prostitution benämns som ett av världens äldsta yrken och klassas inte som enskilt fenomen 

per automatik trafficking. Trafficking kan dock omfatta människohandel för sexuella ändamål 

och prostitution om den aktuella situationen konstitueras av tre kriteriegrunder. Dessa grunder 

definieras som handelsåtgärder, otillbörliga medel och utnyttjandesyfte. Mer ingående 

förklaringar om dessa kriterier ges i kapitel 3. Bakgrund. Traffickingens omfattning har 

genom tiden successivt blivit allt mer påtaglig i Europa och ute i världen men under 2000- 

talet har ökningen varit markant och under de senaste tio åren har över nio miljoner 

människor blivit utsatta för och identifierade som traffickingoffer (IOM 2011). 

Orsaksförklaringarna till denna utveckling är många och kan exempelvis röra sig om att 

världen öppnat ögonen för denna problematik och därmed identifierat och lagstiftat om den. 

Detta innebär att frågan aktualiserats som ett världsomfattande problem och i detta har det 

statistiska underlaget vuxit fram och påvisats. De socioekonomiska förutsättningarna, 
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marginaliseringsproblematik och förtryck som präglar förutsättningarna för presumtiva 

brottsoffers möjliga motståndskraft mot påtvingade val i ursprungsländerna är också en orsak. 

Strukturella former av relativt riskfria involveringar av människohandlarna genom 

globaliseringens nya möjligheter är ytterligare en annan förklaring oberoende av samhällets 

insyn eller uppdagande av problematiken (Regeringens skrivelse 2008). 

 

Den viktigaste punkten i orsaksförklaringen till att trafficking som fenomen existerar är att 

efterfrågan på sexuella tjänster finns i den omfattning den gör. Genom okunskap eller 

likgiltighet tar dagens efterfrågan inte heller någon hänsyn till att de människor som säljer 

sexuella tjänster direkt eller indirekt har blivit tvingade till detta. Destinationsländernas 

köpkraft styr alltså tillgången genom att det i denna aspekt finns enorma pengar att tjäna för 

kriminella organisationer som är villiga att utnyttja människor för dessa ändamål och det är 

däri problematiken har sin kärna (Länsstyrelsen 2009). 

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar bottnar i hur svenska myndigheters gemensamma arbete 

fungerar interaktionsmässigt och operativt i bemötandet och hanterandet av denna grova 

organiserade brottslighet utifrån de av Länsstyrelsen utformade nationella riktlinjerna mot 

prostitution och trafficking (Länsstyrelsen 2011). Uppsatsen kommer även att belysa hur 

organisationer internationellt agerar och förhåller sig till denna problematik och hur svenska 

myndigheters arbete står i relation till och är förenligt med de internationella aktörerna. 

Vidare kommer vikt att läggas vid Länsstyrelsens pilotprojekt för ett tryggare återvändande. 

Denna typ av återvändandearbete har tidigare stått i skuggan av den övriga problematiken och 

inte tillerkänts tillräcklig dignitet trots att denna del är essentiell för ett lyckat arbete med 

traffickingfrågan.  

 

Med utgångspunkt i det organisatoriska samarbete som erfordras vid strukturell interaktion i 

ett myndighetsenat arbete mot trafficking bygger uppsatsens forskningsmetodik på 

organisationsteoretisk grund. Denna teoretiska grundbas i jämförelse med den faktiska bild av 

verkligheten som påvisas av empirin i uppsatsen utgör grunden för förståelse av fenomenet 

som uppsatsen ämnar belysa.  
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Uppsatsen behandlar fenomenet människohandel/trafficking endast för sexuella ändamål. 

Ytterligare en avgränsning kommer att vara att denna uppsats inskränks till att behandla den 

situation/process som uppstår kring handlingsförfarande, lagstiftning och de riktlinjer som 

berör vuxna människor. Med barn förstås individer under arton år och i situation av 

handläggning ser handlingsplaner, direktiv och lagstiftning annorlunda ut. Denna juridiska 

och praktiska diskrepans omöjliggör en jämförbar bild över problematik och/eller förfarande 

av barn och vuxna. Att beakta såväl vuxna som barns situation och av myndigheter utformade 

direktiv skulle bli för stort som underlag för detta arbete varför denna avgränsning gjordes 

med hänsyn till arbetets begränsade omfattning och tidsram. 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Uppsatsens forskningssyfte är att få en djupare insikt i samhällsfenomenet människohandel 

och trafficking samt förstå och lyfta fram de sociologiska aspekterna i myndigheternas 

interagerande i preventions- och interventionsarbetet. 

I denna process har det undersökts hur NMT:s gemensamma riktlinjer upplevs hos de 

inblandade aktörerna i arbetet mot trafficking samt de styrkor och svagheter som träder fram i 

samarbetet.  Som en grundfråga i problematiken har jag valt att främst undersöka och bearbeta 

den tidigare tämligen outforskade aspekten gällande vad som händer med det trafficking-  

drabbade offret efter Svenska myndigheters intervention. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

● I vilken grad fungerar de inblandade aktörernas interaktion i processerna kring 

myndighetsutövande åtgärder med fokus på styrkor och svagheter? 

 

● Vilka strukturella stödåtgärder erbjuder de inblandade aktörerna de brottsutsatta och 

efterföljs stödprogrammen i sin helhet i praktiken?  
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3. BAKGRUND 

 
3.1 DEN SVENSKA KONTEXTEN 

 
Sveriges regering och riksdag har med Kvinnofridslagstiftningen som utgångspunkt definierat 

prostitution som nära besläktad till fenomenet kring mäns våld mot kvinnor (Länsstyrelsen 

2009). I denna process infördes den första lagstiftningen i Sverige 1999 som reglerade köp av 

sexuell tjänst i form av den s k Sexköpslagen (SFS 1998:408). Lagen behandlar frågorna 

kring köp av sexuell tjänst och kriminaliserar den köpande partens handling med påföljder i 

bötesbelopp- eller fängelse i straffskalan. I och med att lagen vilar på uppfattningen att köp av 

sexuell tjänst är ett övergrepp mot den säljande parten har lagstiftarens mening varit att den 

säljande parten inte skall tilldömas rättsligt påföljder i form av straffansvar. År 2005 (SFS 

2005:90) reviderades lagen för effektiviserande i tidigare oklara frågor såsom bland annat 

inblandning av en mellanhand eller tredje part i köpesituation (Länsstyrelsen 2009). 

 

Svensk lagstiftning vad gäller trafficking bygger på FN:s konvention om gränsöverskridande 

organiserad brottslighet, något som definieras i Palermoprotokollet (Förenta Nationerna 

2000). 2002 kom den första lagstiftningen kring trafficking att införas i Sverige som 

kriminaliserade människohandel för sexuella ändamål. Lagen heter Människohandel för 

sexuella ändamål (SFS 2002:436) och behandlas i brottsbalkens 4 kap 1 a §. 2004 utvidgas 

denna lag till att omfatta även andra typer av människohandel (Regeringskansliet 2009). 2010 

ändrades lagen igen för att utkristallisera brottsbeskrivningen och effektivisera möjligheterna 

till tillämpning av lagen (Länsstyrelsen 2011). Exempelvis fick svenskt rättsväsende mandat 

att juridiskt lagföra brott som begåtts utomlands och därmed få möjligheten att utdöma straff 

även om brottet begåtts i ett land där människohandel inte är definierad som ett brott 

(Länsstyrelsen 2011). 

 

Dagens lagstiftning definierar fenomenet trafficking utifrån tre kriteriegrunder. Samtliga tre 

kriterier krävs för att en straffrättslig påföljd skall kunna utdömas där brottet benämns 

trafficking.  Följande illustration belyser dessa kriteriegrunder. 
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Källa: (Länsstyrelsens 2011 dokument om ”Människohandel och prostitution” s.11) 

  

Mot bakgrund av kunskapen kring lagstiftningen samt de tre kriterier som konstituerar 

fenomenet kan större förståelse erhållas vid närmandet av identifieringsproblematiken. 

Det är av samtliga internationellt berörda och verksamma myndigheter och organisationer ett 

faktum att det utnyttjas ett enormt antal kvinnor, ungdomar och barn för människohandel 

avseende sexuella ändamål varje år. Statistiskt sett är det dock väldigt svårt att kartlägga det 

exakta antalet människor världen över som utsätts för trafficking och siffrorna skiljer sig åt 

beroende på vilken aktör eller organisation som tillfrågas. International Organization for 

Migration uppskattar att drygt två miljoner årligen utsätts för trafficking för sexuella ändamål 

globalt (IOM 2011). Enligt rikspolisstyrelsen är det svårt att presentera en uppfattning om 

lägesbilden i Sverige med antalet utsatta traffickingoffer. Uppdagandet står i direkt relation till 

de resurser polisen lägger ner samt erfarenheten och kompetensen den specifika polisiära 

arbetsgruppen besitter (RPS 2011). Rikspolisstyrelsen avstår i dessa årliga rapporter att 

uppskatta antalet utsatta för att mörkertalet är så omfattande. 

 

Bakgrunden till att underlaget för ackurata statistiska mätningar är så svårt att erhålla påvisas 

genom flera förklaringsmodeller. En av de främsta orsakerna som framläggs är mörkertalet, 

de människor som helt enkelt försvinner som identifierade människohandelsoffer ur systemet 
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på grund av bristande strukturer (BRÅ 2011). En annan orsaksförklaring kan vara att 

människor som saknar reell förankring i samhället, exempelvis papperslösa flyktingar eller 

individer i minoritetsgrupper aldrig kommer att aktualiseras som saknade individer i olika 

länders rättsväsende eller system om de skulle försvinna (Socialstyrelsen 2010). Denna 

verklighet är något människohandlarna är väl medvetna om och som erbjuder dem 

möjligheter att i det fördolda fortskrida med sin verksamhet utan större insyn och möjlighet 

för rättsvårdande aktörer att ingripa. Det begränsade handlingsutrymmet detta innebär för de 

aktörer som verkar mot trafficking medför dock inte att aktörerna står handfallna inför 

problematiken varken i Sverige eller internationellt.  

 

 

3.1.1 DEN NATIONELLA EXPERTISEN 

 

Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) etablerades 2009 i 

Sverige som svar på behovet av en institution för främjande av samverkan mellan aktörer. 

Denna expertisfunktion var direkt nödvändig då de nya former av samarbete som kom att 

krävas aktörer emellan i denna typ av situationer inte tidigare funnits och därmed aldrig 

kartlagts i svensk kontext. 

 

NMT består av en grupp individer som länge arbetat med människohandelsfrågor och verkar 

under ledning av Länsstyrelsen. Detta team ska fungera som en strategisk resurs som 

effektiviserar samarbetet mellan aktörer vid människohandelsärenden genom att överbrygga 

den utpräglade okunskap som föreligger och som skapar svårigheter vid den nödvändiga 

interaktionen mellan berörda myndigheter. Teamet arbetar även med att ta fram 

informationsmaterial och att utbilda inom området för att på så sätt öka kunskapen hos olika 

samverkansgrupper, kommuner och myndigheter. De aktörer som ingår i teamet är: 

 

• Rikspolisstyrelsen • Rikskriminalpolisen • Lokala polismyndigheter med särskilt ansvar för 

människohandelsfrågor • Prostitutionsgrupperna från Stockholm, Göteborg och Malmö inom 

socialtjänsten samt Ungdomsjouren i Stockholm • Åklagarmyndigheten • Migrationsverket 

(Länsstyrelsen 2011) 
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Ett av utbildningsområdena NMT är verksamt inom är att informera myndigheterna om de 

andra aktörernas lagstiftning och därmed deras faktiska förhållanden och möjligheter. I denna 

process kan arbetet effektiviseras då varje aktör lättare kan förhålla sig till och samarbeta med 

de andra utifrån en tydligare ansvarsfördelning. Exempel på lagstiftning som bör vara väl 

förankrad i de olika inblandade aktörernas begreppsuppfattning för effektiviserat 

handläggande är Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen om tidsbegränsat 

uppehållstillstånd (TUT) för bevispersoner. Om en förundersökningsledare vill att en 

brottsutsatt individ ska beviljas TUT för att denne frivilligt ska medverka i svensk rättsprocess 

måste detta meddelas till Migrationsverket som med stöd i Utlänningslagen (SFS 2005:716) 5 

kap. 15 § beviljar detta om det inte strider mot allmän ordning och säkerhet. Föreligger 

osäkerhet hos den brottsutsatte huruvida denne vill delta i rättsprocessen kan ytterligare en 

ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas, vilket avser 30 dagars betänketid.  

 

I samband med att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utfärdas har den brottsutsatte enligt 

Socialtjänstlagen rätt att åtnjuta samma trygghet och rättigheter i form av skyddsnät som en 

svensk medborgare. 2 kap 2 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver att en kommun har 

det yttersta ansvaret för att de individer som vistas i kommunen erhåller det stöd och den hjälp 

de behöver. Detta innebär ingen begränsning i det ansvar som andra aktörer har. Ansvaret 

omfattar alla som vistas inom kommunens gränser oavsett skälet till vistelsen. Till detta 

kommer att när ett hjälpbehov uppstår skall nödvändiga åtgärder erbjudas så länge 

hjälpbehovet finns (Länsstyrelsen 2011). 

 

 

3.2 DEN INTERNATIONELLA KONTEXTEN 

 

En av de internationella aktörerna med mest erfarenhet och kunskap i traffickingfrågan är 

International Organization for Migration. IOM  är en av de världsledande internationella 

aktörerna i migrations- och människohandelsfrågor med omfattande erfarenhet av 

traffickingproblematik med operativt handhavande av ärenden grundad i en styrka av 

mångårig rutin och världsomspännande omfattning med ett globalt kontaktnät. Organisationen 

är verksam världen över och har kontor i uppåt 100 länder. IOM etablerades strax efter andra 

världskriget som ett naturligt svar på det uppkomna behovet av en organisation som hjälpte de 

flyktingar som lidit skada av kriget och dess efterdyningar. Behovet av ett holistiskt synsätt 
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för skapandet av ramverk för en godartad migration var av avgörande betydelse. Många 

flyktingar levde i en komplex verklighet präglad av svårigheter i återvändandeproblematiken 

på flera nivåer.  

 

Att för IOM lokalisera en lämplig geografisk destination för flyktingarna var en mycket svår 

uppgift. I denna process var IOM tvungna att ta flera olika aspekter i beaktande för att en 

godartad migration skulle komma till stånd. Det räckte inte med att endast hitta en till synes 

slumpartat lämplig destination på en karta. På grund av de ytterst särpräglade och svårartade 

förhållanden som rådde i Europa i efterkrigstiden var hänsyn och förståelse tvungen att läggas 

vid familjesituation, kulturella, religiösa, motsättningspresumerade, socioekonomiska 

aspekter samt inte minst möjligheten för flyktingen att etablera en upplevd samhörighet till 

destinationsområdets population. Denna erfarenhetsbas och kontinuerligt utvecklade praxis i 

tillvägagångssättsmetodik har för IOM skapat ett ovärderligt arv av kunskap och ett ramverk 

för hanterandet i återvändandeärenden där de individuella förutsättningarna för en individ har 

fått tillräckligt med utrymme i det strukturella ramverk som etablerats för ett godartat 

återvändande. 

 

För dagens människohandelsoffer är varje situation också unik. Man kan se återkommande 

och liknande mönster hos de traffickingutsattas problematik i återvändandeprocessen som i de 

frågor som präglade flyktingarnas komplexa situation under andra världskriget. Internationellt 

betraktat konstituerar de kulturella differentieringarna varje lands uppfattningar om 

prostitution, jämställdhet och människovärde. Detta avspeglas i sin tur direkt i det specifika 

samhällets bemötande av den traffickingutsatte vid ett hemvändande från ett destinationsland. 

Mot bakgrund av dessa faktiska förhållanden finns påtagliga svårigheter att återinrätta den 

traffickingutsatte i respektive hemland. Problematiken försvåras ytterligare av de 

socioekonomiska förutsättningar som kan komma att bli ett faktum av de kulturella 

begränsningarna om brottsoffret blir skuld- och skambelagt och därmed förväntas bli utfryst 

av samhället och i värsta fall till och med av den egna familjen. De socioekonomiska 

förutsättningarna är dock inte endast att betrakta som en följd av den kulturella aspekten utan 

kan även stå som en helt egen punkt i form av avsaknad av möjligheter till självförsörjande 

genom utbildning, sysselsättning eller bidrag (Länsstyrelsen 2011). 
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4. TIDIGARE FORSKNING  

 

I min kartläggning av tidigare forskning om ämnet trafficking med fokus på återvändande-

aspekten är artiklarna nedan det närmaste forskningsförankrade behandlandet av frågan jag 

påträffat. Denna, i mina efterforskningar, begränsade omfattning av tidigare riktad forskning 

mot just organiserandet av återvändandebiten tyder på att intresset för denna aspekt är väldigt 

bristfällig i forskningsvärlden. Fokus i forskningsvärlden tenderar istället att återkommande 

kretsa kring frågan på individnivå. Redan rubrikerna tyder på att författarnas uppmärksamhet i 

mångt och mycket inriktat sig på att i ett individbaserat perspektiv konstatera brister i 

omhändertagandet av offer för traffickingindustrin och utreda förutsättningarna för insatser 

och åtgärder för att återföra de utnyttjade individerna till ett ”normalt” fungerande liv. Stor 

vikt läggs också vid att motarbeta risken för att offren ska tvingas tillbaka in i 

människohandelskarusellen när de väl blivit befriade från denna typ av livegenskap. 

En stor del av avhandlingarnas innehåll utgörs av hypoteser om och utarbetade förslag till hur 

sociala myndigheter och sjukvårdsapparaten ska bli medvetna om problemet och kunna lägga 

upp fungerande strategier för sina stödinsatser.  

 

 

4.1  STRUKTURERING AV HJÄLPVERKSAMHET 

 

Författarna till artikeln ”Aftercare Services for International Sex Trafficking Survivors: 

Informing U.S. Service and Program Development in an Emerging Practice Area” har 

presenterat sitt syfte med avhandlingen: ”We present a service delivery framework to guide 

providers development of services for survivors” Macy och Johns (2010). 

Fokus har i avhandlingen lagts på de brottsoffer som efter ”befrielsen” stannar i USA. Offren 

har tillgång till en speciell möjlighet till att få kvarstanna genom ett så kallat T-visum. 

Däremot framstår det som att destinationsnationen USA närmast förväntar sig att brottsoffren 

ska bidra i brottsutredningar. I gengäld får offren, enligt författarnas visioner, ett 

omhändertagande som genom implementering av detaljerade rutiner hos de sociala 

myndigheterna ska bli omedelbart, effektivt och med stort hänsynstagande till offrets, på 

etnisk bakgrund, grundade preferenser. Processen med ”återförandet” delas upp i tre steg, vart 

och ett med detaljerade rekommendationer om åtgärder. Vikt läggs vid att brottsoffret följs 
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under hela processen av en kontinuerlig ärendehandläggare/stödperson och värdet av 

kompetent tolkning understryks. Det åtgärdsprogram som framläggs omfattar sju stycken 

kärnserviceområden: Basbehov, säkerhet/beskydd/tryggt boende, fysisk och psykisk 

hälsovård, bistånd i rättsliga och immigrationsfrågor, arbets- och livshanterings-

kapacitetsträning och hjälp mot missbruksproblem, allt syftande till en fullständig integrering 

och ett acceptabelt liv i det nya landet. Det författarna framlägger som problem 

överensstämmer i all väsentlighet med de svårigheter som förefinns i den svenska kontexten 

nämligen att det även i USA saknas tillförlitliga uppgifter om omfattningen av internationell 

sex-trafficking och om vilka risker och konsekvenser som är förenade med det allvarliga och 

växande problemet med handeln med människor. Man konstaterar att socialtjänsten mer och 

mer kommer i kontakt med hjälpsökande offer och att informationsbehovet växer. Författarna 

efterlyser ett ”continuum of aftercare services” och påpekar att offrens behov förändras 

allteftersom de går igenom de tre stegen från att ha återfått sin frihet till dess de, via 

återhämtning, uppnår oberoende. 

 

 

4.2  BRISTER I IDENTIFIERING AV TRAFFICKINGOFFER 

 

En av författarna till föregående artikel har känt sig föranlåten att under rubriken ”Identifying 

Domestic and International Sex-Trafficking Victims During Human Service Provision”, 

konstatera en bekymmersam eftersläpning i samhällets medvetenhet om de utsatta 

traffickingoffren. Macy och Graham (2012). 

Författarna pekar på en skrämmande omedvetenhet hos sociala m fl. myndigheter i USA i det 

att de ofta inte ens begriper att de har med traffickingoffer att göra. Föga uppmärksamhet har 

ägnats åt hur socialarbetare ska kunna känna igen de sex-trafficking-offer som de sannolikt 

möter i sin verksamhet. Att klienternas verkliga status inte uppmärksammas inträffar 

exempelvis när offren, av en eller annan anledning – hot, skam, okunnighet om samhällets 

biståndsmöjligheter, rädsla, språksvårigheter – inte själva tar upp sin prekära situation eller 

vågar begära direkt hjälp. Exempel ges på att socialarbetare missar att personer som söker sig 

till övernattningsbostäder för hemlösa i själva verket har flytt från sina förövare/hallickar eller 

att sjukvårdspersonal tar skador som intäkt för familjevåld eller självvalt sex-missbruk och 

därigenom har underlåtit att ställa frågor som direkt kunde ha identifierat sina klienter som 

offer för tortyr- och slavliknande levnadsförhållanden. Den vård eller assistans som de 
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hjälpsökande erhåller inskränker sig därmed till de vanligen förekommande rutinåtgärderna 

utan att social-, sjukvårds- eller andra personalkategorier inom omsorgen tar hänsyn till 

trafficking-offrens utomordentligt stora sårbarhet och utsatta situation. 

 

Samlingen av artiklarna visar att konsensus råder beträffande rekommendationer om 

identifiering av denna speciella typ av brottsoffer, innefattande indikatorer för 

människohandel, strategier för att interagera med offren och för att ge dem ögonblicklig 

respons och hjälp. För att fylla den kunskapslucka som ändock uppenbarligen föreligger 

framlägger författarna en preliminär uppsättning screening-strategier och frågor för att 

personal inom olika typer av samhällsservice ska kunna identifiera offer för människohandel 

för sexuella ändamål när dessa kommer i kontakt med samhällets serviceinrättningar.  

 

Att denna nya forskning med nedslående rapportering om dagsläget behövt publiceras så kort 

tid som 15 månader efter Macy’s ambitiösa försök att ge de organisationer som ska bistå de 

personer som överlevt och kommit ur trafficking-fällan ett användbart och detaljerat ramverk 

för att förenkla och effektivisera hjälpinsatserna (se artikel ovan) ger onekligen vid handen att 

en stor portion uthållighet och envishet krävs för att komma tillrätta med de missförhållanden 

som det omgivande samhället tenderar till att vilja blunda för vad gäller ett utnyttjande in 

absurdum av mindre lyckligt lottade medmänniskor.    

 

 

4.3  KVARSTÅENDE PSYKOLOGISKA MEN 

 

Att offren för människohandel för sexuella ändamål mår fysiskt såväl som psykiskt 

utomordentligt dåligt framgår av följande artikel baserad på Europeisk forskning och 

erfarenheter: ”The Relationship of Trauma to Mental Disorders Among Trafficked and 

Sexually Exploited Girls and Women”. Hossain, Zimmerman, Abas, Light och Watts (2010). 

Av de intervjuer som genomförts med utnyttjade människohandlade sexoffer, både i transit- 

och destinationsländer som Belgien, Tjeckien, Italien och England samt i ursprungsländer för 

repatrierade offer som Bulgarien, Ukraina och Moldavien har bristen på psykisk hälsa visats 

vara synnerligen omfattande.  Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) intar den i särklass första 

placeringen, tätt följt, eller kombinerad i samsjuklighet, med depression och oro. Värst utsatta 

för PTSD är de människohandlade offer som under processens gång utsatts för hotelser mot 
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sina nära och kära. De pådrivande potenta människohandelsorganisationerna har med dylika 

hotelser hållit sina offer bundna i psykologiska järnband och de drabbade tvingas leva med 

sina psykiska ärr och svårigheter under resten av livet. En annan metod för utnyttjarna att 

hålla sina offer kvar i trafficking-nätet är att utsätta dem för unpredictability och 

uncontrollability. Med detta förstås att man tar ifrån offren allt vad kontroll över den egna 

existensen innebär och dessutom utsätter dessa maximalt utnyttjade människor för ideliga 

oförutsägbara händelser. Precis som beskrivs i litteraturen om tortyr förvägras 

traffickingoffren t ex att själva bestämma när de ska arbeta, sova, äta, hur många kunder de 

ska ta emot eller om de ska få skydda sig genom att använda preventivmedel. Ofta utsätts de 

för fysisk bestraffning. Kopplingen mellan sådana erfarenheter och en ökad risk för PTSD och 

depression har fastställts i andra fall av traumatiserande händelser som exempelvis 

mellanmänskligt våld. En ytterligare graverande omständighet är att många av de kvinnor som 

hamnar som traffickingoffer har utsatts för våld redan innan de hamnade hos 

traffickingutnyttjare. 

 

 

4.4  BEHOVET AV INTERNATIONELL OCH STRUKTURELL 

SAMVERKAN 

 

I den sista av de utvalda artiklarna: ”Human Trafficking and Health: A conceptual model to 

inform policy, intervention and research” har tre av läkarna från föregående publikation, 

nämligen Zimmerman, Hossain och Watts (2011) närmat sig den omfattande problematiken 

från en annan synvinkel.  Problemet har lyfts till en högre nivå, d.v.s. artikeln omfattar alla 

former av trafficking, inte bara den som avser sexuellt utnyttjande. Det fastslås att hälso-

förutsättningarna hos individer utsatta för trafficking ofta är dålig redan innan de föll offer för 

människohandlare. Hela problemkomplexet med traffickingoffers överrepresentation vad 

beträffar sjuklighet har försummats av sjukvården som inte överhuvudtaget sett 

människohandel som en hälsoangelägenhet. Trafficking innefattar många stadier: rekrytering, 

transit, utnyttjande, integration eller reintegration, kvarhållande av myndigheter (ofta i 

fängelse), re-trafficking. Offren kan lida av fysiska, sexuella och psykologiska skador. Men 

dessutom drabbas de av yrkesrisker, lagliga inskränkningar och svårigheter på grund av 

marginalisering och stigmatisering. 
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Forskarna eftersträvar ett teoretiskt närmande till trafficking och dess hälsoeffekter som 

begreppsmässigt kan fastställa dessa fenomen som en process i många nivåer med ständigt 

ökande skadeeffekter. Forskare och beslutsfattare kan dra nytta av denna konceptualisering. 

För att ta itu med denna problematik som spänner över geografiska gränser och innefattar en 

mängd sektorer innefattande immigration, rättsfrågor, arbete, sociala- och hälsovårdsinsatser 

måste samverkan ske mellan nationer och tvärsöver olika sektorer för att befrämja skyddet 

och tillfrisknandet för de traffickingdrabbade människorna. I avhandlingen finns citerat den 

återvändandedefinition som European Council on Refugees and Exiles (ECRE) gav uttryck 

för 2002:   

Integration [and reintegration] are ’long-term and multi-dimensional stages of either 

integrating into a host country [or reinterating into a home country setting], which are not 

achieved until the individual becomes an active member of the economic, cultural, civil and 

political life of a country and perceives that he or she has oriented and is accepted’.  

 

 

5.  TEORETISKA ANALYSVERKTYG   

 

5.1 ORGANISATIONSTEORI 

 
Det centrala syftet inom organisationsteorin är att förstå vad som händer i organisationer och 

hur olika organisationer fungerar. (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Organisationsteorin är inte 

ett fastbyggt system utan en konstruktion under uppförande (Bakka, Lindkvist & Fivelsdal 

2006). En organisation verkar sällan helt ensam inom sitt område (Ahrne och Johansson 

1994). I ett komplext samspel verkar ett flertal, såväl statliga som fristående, organisationer 

inom verksamhetsfält som mer eller mindre överlappar varandra. Det kan till och med 

föreligga en kamp mellan organisationer om möjligheterna till expansion inom det sociala 

området. (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

 

Mallander (2003) uttrycker att samverkan är en mer än tillfällig interaktion. För att samverkan 

ska anses föreligga ska det finnas en varaktighet och ett inslag av formalisering i 

överenskommelsen mellan deltagarna De olika aktörerna har skilda och kompletterande 

kompetensområden, respekterar dessa och använder sig av en arbetsfördelning.   

Inom det sociala forskningsområdet kan det ibland förefalla som om det föreligger en 

förhärskande uppfattning om att samarbete mellan organisationer helst ska förekomma mellan 
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organisationer inom samma verksamhetsområde. Ahrne (1990) hävdar dock att samarbete 

mellan organisationer inom till synes vitt skilda verksamhetsområden kan vara lika 

betydelsefull som samverkan inom sektorer.  

 

Inom det område som denna uppsats vill belysa är det av utomordentlig vikt att en samverkan 

mellan olika myndigheter och organisationer sker för att problematiken ska kunna hanteras på 

det mest effektiva sättet (Ahrne och Johansson 1994). Detta såväl vad gäller insatser mot den 

människohandel med sexuell inriktning som utgör ett växande problem för samtliga 

inblandade parter som vad gäller den multiproblematiska frågan om hemvändande för de 

brottsutsatta individer som utnyttjats som brickor i spelet.  

Vad statliga myndigheter beträffar vilar deras verksamhet på olika grunder, exempelvis 

lagstiftning, regler och verksamhetsdirektiv. Myndigheter regleras i deras skyldighet att lämna 

andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten i Förvaltningslagen, 6 §.  

(SFS 1986:223) För de frivilliga organisationer som bistår med olika typer av mer 

individfokuserade åtgärder gäller andra grundläggande förutsättningar men för begreppet 

organisationer som helhet har Johansson (2002) fastställt att de kan betraktas som ”naturliga 

system” eller ”sociala grupperingar” vilka påverkas av omgivningen och således har som 

främsta mål att anpassa sig till och överleva i rådande omständigheter.  

 

Som teoretisk grund och analysverktyg har i denna uppsats använts den nyinstitutionalistiska 

teorin. Denna teori utvecklades under senare delen av 1970-talet och dess företrädare menar 

att organisationers handlingsfrihet begränsas av de institutionella krav som det omgivande 

samhället ställer och vilka är såväl socialt som kulturellt betingade. Hänsyn måste alltså tas 

till diskurser i omvärlden och de därmed uppstående förväntningarna för att organisationen 

ska kunna legitimera sin verksamhet och därmed hävda sitt existensberättigande (Lilja och 

Larsson 2005, Johansson 2002) Den nyinstitutionalistiska teorin innefattar vissa centrala 

begrepp såsom exempelvis organisatoriska fält, verksamhetsdomäner, domänanspråk, 

domänkonflikter, domänkonsensus och institutionella logiker (Grape 2006). Som 

organisatoriskt fält, ett område där flera organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet, kan 

betraktas det vidsträckta område som hanteringen på myndighets- och organisationsnivå av 

det i denna uppsats behandlade problemområdet trafficking med sexuellt syfte omfattar samt 

den del av verksamheten som specifikt utgör hanteringen av och åtgärder för de i denna 

människohandelsverksamhet utsatta brottsoffren. Detta är en gigantisk uppgift som förvisso 
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kräver medverkan av ett flertal aktörer. Inom ett verksamhetsfält finns ett flertal 

verksamhetsdomäner. Dessa utgörs av de mål och den struktur en organisation har för att 

utföra arbetsuppgifter inom det organisatoriska fältet. Stundom kan det inträffa att aktörer gör 

anspråk på en annan organisations verksamhetsdomän. Dylika domänanspråk kan förekomma 

både då aktören anser sig vara den lämpligaste representanten för fältet i fråga eller kanske 

helst vill få slippa undan vissa mindre åtråvärda uppgiftsåligganden. Detta kan ge upphov till 

konflikt- och konkurrenssituationer (Lindqvist 2000). Domänkonflikter försvårar och 

ineffektiviserar samarbetet. Domänkonsensus är det optimala tillståndet då organisationerna 

blir ense om och respekterar gränserna för varandras verksamhetsområden. 

 

Vad är det då som styr organisationernas vilja och förmåga att uppnå ett optimalt samarbete? 

Detta kan förklaras med begreppet institutionella logiker. Inom alla organisatoriska fält finns 

ett flertal olika institutionella logiker eftersom forskningen visat att varje organisation har sina 

egna materiella, kulturella och symboliska föreställningsramar vilka har en styrande effekt på 

verksamheten på den enskilda organisationen. Dessa ramar inom det organisatoriska fältet 

visar vad varje organisation bör ägna sin speciella kompetens åt att utföra.  Härmed avgörs 

också vad som eventuellt kan ifrågasättas av övriga samverkande organisationer. (Grape 

2006). 

 

Speciell tonvikt kommer i detta arbete att läggas vid just de institutionella logikerna och den 

därmed sammanhängande frågan: verksamhetsdomäner. Under forskningsprocessens gång har 

de nyinstitutionalistiska teorierna legat till grund för bedömning av de olika aktörernas 

förmåga till den samverkan som i så stor utsträckning påverkar resultatet av de förenade 

ansträngningarna. (Grape 2006)  Medvetenheten om trafficking har kanske ännu inte nått ut i 

erforderlig utsträckning. Hela frågan om samverkan för att komma tillrätta med den 

problematik som uppstår i kölvattnet av människohandeln för sexuella ändamål får 

fortfarande betraktas som tämligen ”färsk”. Grape (2006) anser att den integrationsprocess 

som är nödvändig för att domänkonsensus ska uppnås, medförande en optimal samverkan, 

förutsätter ett aktivt integrationsarbete inom medverkande organisationer. Detta arbete som 

ska leda till att gemensamma mål integreras behöver ske på såväl vertikal nivå, d.v.s. 

innefattande tillämpning på samtliga led i en organisation, som på horisontal nivå, vilket 

innebär en fungerande tillämpning mellan aktörer på ungefär samma hierarkiska nivå hos de 

olika aktörerna. Integrationsarbetet tar tid och problem att uppnå hög domänkonsensus är 

därför vanliga inom nyare och ännu inte helt stabiliserade organisatoriska fält (Grape 2006).  
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Hur samverkan fungerar och till vilken nivå den uppgår påverkas även av andra faktorer 

såsom exempelvis en oförmåga att tydligt skilja på samarbetspartnernas olika ansvarsområden 

(domänanspråk), olika målsättningar med utförda åtgärder och olika resursramar. En 

bristande insikt i förutsättningarna för en organisations möjlighet att kunna bidra till det 

gemensamt uppsatta målet kan ytterligare förvärras om insynen förhindras av den i 

människobehandlande organisationer så vanligt förekommande skyldigheten att värna om 

individers integritetsskydd  (Socialtjänstlagen SFS 2001:453, Offentlighets och 

Sekretesslagen SFS 2009:400). Interna prioriteringar beroende på olika aktörers skilda 

bedömningar av värdet och aktualiteten av ifrågasatta åtgärder kan naturligtvis också påverkas 

av hur långt arbetet med såväl den vertikala som den horisontella integrationen har fortskridit 

(Grape 2006).  Punktinsatser kommer ofta till stånd då eldsjälar verkar inom ett för dem 

angeläget område men kompetensen förs inte alltid över till efterträdare eller medarbetare 

inom egen eller angränsande organisation (Brännberg 1996).  

 

En begränsad resurstilldelning kan också vara den utlösande faktor som får till följd att en 

kommunalt självstyrande organisation föredrar att fokusera sina insatser på de för den lokala 

verksamheten mer angelägna frågorna. En diffus målbild eller avsaknaden av 

ansvarsfördelning kan också mycket väl resultera i att aktörer hamnar i konfliktsituationer när 

konkurrens uppstår om att antingen axla illustra och för verksamheten premierande och 

uppmärksamhetsfångande uppdrag alternativt undvika mindre glamorösa, långvariga och 

kostsamma engagemang. Som en förklaring till en stundom bristande effektivitet kan också 

nämnas det faktum att en ovilja att göra intrång på andra myndigheters verksamhetsdomäner 

kan bidra till att ansvarsfördelningen aktörer emellan kan upplevas som otydlig. En tydlig 

gränsdragning mellan olika professioners ansvarsområden kan förbättra förutsättningarna för 

uppnående av önskvärt resultat (Grape 2006). 
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6. METOD 

 

Uppsatsens forskningsgrund bygger på kvalitativ forskningsmetod med inhämtad empiri i 

form av intervjuer med nyckelpersoner i det pågående arbetet mot 

trafficking/människohandel. Vid intervjusituationerna använde jag mig medvetet av en låg 

grad av standardiserad intervju i likhet med vad Jan Trost (2010) beskriver som en 

intervjuform som möjliggör att den intervjuade själv får styra samtalat till vad denne tycker är 

viktigt och värt att lägga fokus på. Denna intervjuform är lämpligast på grund av att den 

tillåter en avslappnad miljö och ökade variationsmöjligheter. De frågor som utformats i 

förberedelserna av intervjun var samtliga av ostrukturerad natur för att verkligen låta 

intervjupersonen gå på djupet och diskutera kring frågan. Intervjun var av strukturerad natur i 

mån av att den begränsades till ett specifikt område och inte berörde fler samhällsfaktorer än 

de som är i direkt anknytning till uppsatsens syfte och frågeställningar. (Ibid)  

 

 

6.1  MOTIVERING 
 

Valet av metod grundades i empirins ständigt föränderliga natur.  I empirin som utgör grunden 

för besvarandet av forskningsfrågorna finns dagsaktuella förutsättningar som präglar dess 

karaktär och tolkningsmöjligheter. Med vetskap om empirins föränderliga förutsättningar 

uteslöts andra verktyg för inhämtning såsom beaktandet av statiska informationskällor som 

inte är kontinuerligt uppdaterade. Denna tidigare statiska kunskap kan utgöra empiri för 

bakgrunds- och problemorientering men i forskningssynpunkt är den att betrakta som högst 

inaktuell och missvisande. Genom att intervjua tongivande nyckelpersoner inom olika 

myndigheters verksamma organ på strukturell nivå med insyn i det minutoperativa arbetet har 

jag erhållit en övergripande dagsaktuell empiri av hur arbetet bedrivs utifrån givna premisser 

men framförallt hur dessa avspeglas i verkligheten på fältet. Denna form av aktuell och 

förutsättningsbaserad empiri möjliggör besvarandet av forskningsfrågorna.  

  

 

6.2  URVAL 

 

Två av de personer som intervjuats är mångårigt erfarna och initierade nyckelpersoner och 
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pionjärer på Länsstyrelsen. Deras arbetsroll innebär ansvar för den nationella samordningen i 

arbetet mot trafficking varav den ene är ansvarig för ett tidigare outforskat område som 

numera getts utrymme och resurser och tagit form av ett pilotprojekt med fokus på ett 

grundförfarande av etablerandet av riktlinjer och understöd för hemvändande traffickingoffer.  

 

För möjliggörandet av en bredare och mer validitetsgrundad empiri som underlag för en riktig 

och övergripande verklighetsförankring valdes nästa informationskälla från en helt annan 

myndighet. Socialförvaltningen har i Sveriges tre största städer prostitutionsgrupper med 

personal med specifika arbetsuppgifter, ansvarsområden och spetskompetens. Där arbetar 

intervjupersonen som koordinator för människohandelsärenden på prostitutionsgruppen i 

Stockholm och har i sin arbetsuppgift sin schemaläggning till 50 % hos Polismyndigheten. 

Denna slags myndighets trans-agerande öppning har skänkt intervjupersonen stor erfarenhet 

och inblick i hur interaktionen sker myndigheterna emellan, vilka styrkor samt vilka brister 

som kan påvisas och de fallgropar som finns i systemet.  

 

Denna holistiska syn hos de tre intervjupersonerna utgör grunden för möjligheten att 

samordna de nationella resurserna på bästa sätt samtidigt som den tillåter intervjupersonerna 

att analysera och raffinera svagheterna i samverkansprocessen. Det är under denna 

förutsättning intervjupersonerna har kunnat redogöra för frågeställningarna i arbetet på ett 

adekvat sätt med reell förankring i det praktiska utövandet av den organisationsteoretiska 

bakgrunden i verkligheten.  

 

 

6.3  GENOMFÖRANDE / BEARBETNING 

 

Initialt i arbetsprocessen analyserades relevant litteratur och tidningsartiklar om ämnet 

trafficking/människohandel. Denna grund etablerade en bakgrunds- och problemorientering 

av fenomenets kärna och omfattning. Som uppföljning till denna grund arbetade jag vidare 

genom att rådfråga en bekant inom Polisen om verksamma nyckelpersoner inom 

Polismyndigheten. Denna hjälpande hand informerade mig om Marie Näslund, chef vid 

citypolisens människohandelssektion. Jag kontaktade Näslund och blev hänvisad till Patrik 

Cederlöf, Nationell samordnare mot prostitution och människohandel. När kontakt etablerats 

med Cederlöf trädde andra nyckelpersoner fram genom snöbollsmetoden.(Bryman, 2011) 
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En av dessa nyckelpersoner var Claes Lyckner som arbetar som nationell samordnare mot 

trafficking för ett säkrare hemvändande.  Lyckner är i sin arbetsroll verksam inom ett 

pilotprojekt som handlar om just återvändande och har ett samarbete med IOM. En annan 

nyckelperson som framträdde var Ulrika Paléus med arbetsroll som koordinator mot 

människohandel på Socialförvaltningen. 

 

Vid intervjusituationerna spelades samtalen med intervjupersonerna in. Samtliga 

intervjupersoner var införstådda i detta och informerades även om att ljudinspelningen vid 

uppsatstens färdigställande skulle raderas. Hänsyn till konfidentielliteten och 

integritetsprincipen har tagits i linje med det som Jan Trost föreskriver som etiskt försvarbart i 

intervjusituationer. (Trost 2010) 

 

Samtliga intervjutillfällen styrdes av en intervjuguide och tidsbegränsningen var cirka en 

timme vardera. Denna tidsram var avsiktlig då bearbetningsprocessen redan i förväg var 

avsedd att tematisera intervjusvaren utifrån vissa premisser i form av centrala begrepp som 

presenterades för intervjupersonen. Bedömningen i denna fas var att en timme borde räcka per 

intervjutillfälle. Svaren kring de centrala frågorna kom under bearbetandets gång att 

kondenseras och senare utgöra meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter 

kategoriserades som teman och spaltades upp gentemot de andra intervjuades svar för att 

påvisa återkommande punkter. 

 

Med givna teman i intervjuguiden förutspåddes en lättillgänglig och snabbt överskådlig bild 

av tematiseringen av empirin. I denna kategoriserade översikt förmedlades snabbt en bild av 

hur intervjusvaren stod i förhållande till varandra och de varierande nyanserna i 

svarsalternativen.  

 

 

6.4  BEDÖMNING AV DATAKVALITET 
 

Att människor talar olika språk är ingen nyhet. Inte heller är det någon nyhet att det en 

människa säger inte alls behöver vara det en annan människa hör. Med detta i beaktande 

påvisas ytterligare en styrka i valet av ostrukturerad intervjuform. Denna intervjuform i 

kombination med medvetenheten om föreliggande risk har möjliggjort att 

missförståndsproblematiken till stor del har överbryggats. Följdfrågor har ställts kring svaret 
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på initialfrågan för att säkerställa att båda parters tolkning  är densamma. Denna metodik har 

lett till att kongruens föreligger i hög grad under dessa intervjuer. 

 

Som beskrivs i 6.1 MOTIVERING är uppsatsens frågeställningar och forskningssyfte av högst 

dagsaktuell karaktär. De resultat och åsikter som presenteras i resultatdelen står i direkt 

relation till de förutsättningar som präglar frågan för dagen. Denna ständigt förändrade och 

oförutsägbara process och utveckling kring ämnesfältet innebär att jag inte i detta arbete kan 

tillskriva resultatet hög reliabilitet. Man kan förvänta sig ett annorlunda resultat om studien 

återupptas med liknande utgångspunkter i frågeställningarna om några år. Vad uppsatsen 

beskriver som ny forskning och empiri är det uttolkade resultatet av interagerande 

samhällsmekanismer vid en viss outforskad och ny problematik i sin linda. Det pilotarbete 

som bedrivs i regi av Claes Lyckner är att betrakta som ett slags utvärderingsprojekt och 

effektivitetsmätarprojekt i sig av Länsstyrelsen. Mot bakgrund av dessa förutsättningar är det 

omöjligt att bedöma pilotprojektets framtida effektivitet utifrån dagens förutsättningar. Endast 

en prognos kan erhållas med utgångspunkt i dagens validitet.  

 

Den reliabilitet som kan tillskrivas analysen och slutsatserna i uppsatsen är avhängig av de 

föränderliga förutsättningarna som präglar uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen kan i 

dagsläget därför endast presentera en validitetsgrundad empiri utan möjlighet att säkerställa 

reliabilitet vid framtida forskning av liknande frågeställningar. 

 

  

7. RESULTAT 

 

I intervjuerna har återkommande teman använts. Utgångspunkten i presentationen av 

materialet är att inte upprepa de olika intervjupersonernas helhetsbild av problematiken enligt 

varje temapunkt. Framställningen av resultatet har istället fokuserats och utformats utifrån den 

specifika intervjupersonens spetskompetens. Vissa meningsbärande enheter som är av vikt för 

uppsatsens frågeställning är dock undantagna från denna struktur. I de återkommande 

presentationerna av de meningsbärande enheterna framträder intervjupersonens egna 

perspektiv baserat utifrån dennes erfarenheter, arbetsroll och helhetsbild av problematiken. 

De tre teman som presenteras är: • Övergripande bild av problematiken • Resurser, Aktörer 

och Nationella Riktlinjer • Återvändande. 
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7.1 ÖVERGRIPANDE BILD AV PROBLEMATIKEN 

 

Trafficking och människohandel i sin helhet är en mycket komplex problematik som ständigt 

är under förändring, mycket av tolkningen och helhetsintrycket står i relation till hur 

kulturella perspektiv tas i beaktande hos den som vill förstå och sätta sig in i fenomenet. För 

att få en adekvat helhetsbild måste man ha förståelse för hur människor lever i de involverade 

länderna med vikt vid förståelsen av socioekonomiska aspekter, marginaliseringsproblematik 

av minoritetsgrupper, lagstiftning, inhemsk såväl som internationell, den fria rörligheten i EU, 

Schengens arbetsmarknadspolitikska struktur samt den differentierade värdegrunds-

uppfattning som präglar de olika involverade länderna. Detta kan exemplifieras på flera olika 

sätt såsom att betrakta det folkliga stöd och opinion som finns så nära till hands som i 

Danmark för legal prostitution. Mycket av förståelsen för hur vissa individer riskerar att 

hamna i människohandel har sin grund i primärförutsättningar som skapats för denna individ 

av majoritetsgrupper när den utsatte finns i en minoritetsgrupp. Dessa minoritetsgrupper som 

åsyftas är en socioekonomisk utsatt grupp i respektive samhälle där möjligheten till 

försörjning, utbildning, och långsiktigt fungerande leverne inte är densamma som för 

majoritetsgruppen i landet i fråga. ”Denna marginaliseringsproblematik existerar i samma 

form i Europa som i resten av världen även om omfattningen inte är lika påtaglig som i icke 

europeiska länder.”(Patrik Cederlöf) Den marginaliserade gruppen tenderar också att 

betraktas ur ett perspektiv där ett devalverat människovärde kan prägla synen på dessa 

individer från majoritetsgrupperna i samhället. Denna aspekt utgör en av grundstommarna till 

problematiken med människohandelns uppkomst, beivrande och möjligheten att komma till 

rätta med problemet i stort på ett långsiktigt plan. I detta avseende påvisas det oerhört svåra 

med att etablera långsiktiga lösningar på problemet då det bottnar i orsaker som är socialt 

accepterade och utbredda som sociala fenomen i samhället och inte vilar på kriminella 

organisationers eller individers handlingar.  

För att underlätta förståelsen av det som sagts ovan exemplifieras resonemanget med att 

betona vikten vid att detta fenomen är viktigt att förstå som en ständigt utvecklande och 

föränderlig problematik som inte nödvändigtvis måste förstås vara i relation till direkt tvång, 

kidnappning och utpressning som i filmen Lilja 4 Ever.  Människohandel kan också vara ett 

indirekt men ofrånkomligt resultat av de bristande valmöjligheter som utsatta individer i 

grupper har i världen idag.( Patrik Cederlöf) 
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7.1.1 ÅTGÄRDER FÖR ATT KOMMA TILLRÄTTA MED PROBLEMATIKEN 

 

När regeringen blev varse denna verklighet insåg de behovet av fördjupad kunskap i frågorna 

kring människohandel, dess omfattning och möjligheterna att hantera denna problematik med 

bland annat fokus på återvändandeaspekten. I ett regeringsprojekt som Claes Lyckner var 

delaktig i skapades grunden för de nationella riktlinjerna som de ser ut idag mot bakgrund av 

den omfattande okunskap som då präglade landets berörda myndigheter och organisationer. 

Så sent som i början av 2009 bestod återvändandet för traffickingoffer av att Socialtjänsten 

köpte en enkelbiljett med ett flyg hem till ursprungslandet och väl där kanske den 

människohandelsutsatte möttes upp av en frivilligorganisation, i bästa fall med erfarenhet. 

 

2009 fick Länsstyrelsen av regeringen uppdraget som nationell samordnare i arbetet mot 

trafficking och människohandel. Samma år inleddes också ett projekt på uppdrag av 

regeringen där Claes Lyckner ansvarade för forskning kring arbetet med ett tryggare 

återvändande för traffickingoffer, de fick i ett projektarbete ett och ett halvt år på sig att arbeta 

med frågan kring vad som krävs för ett tryggare återvändande. Denna framarbetade 

handlingsplan inskränktes dock till att endast inhämta empiri som senare kom att utgöra 

grunden för tänkandet som idag utgör de nationella riktlinjernas fokus kring 

hemvändandeproblematiken. Vad som uppmärksammades som en kärnpunkt i frågan kring 

möjliggörandet av ett adekvat återvändande var att ett samarbete mellan Sverige och 

ursprungslandet var av yttersta vikt för ett lyckat mottagande för den brottsutsatte.   

En annan viktig aspekt som lades fram och bedömdes som avgörande för godartat 

återvändande var ”möjligheterna att hitta lämpliga mottagare i ursprungslandet.”(Claes 

Lyckner) Det fanns inte tillräckligt med tid inom ramen för projektarbetet att realisera 

planerna annat än att samla empiri och skapa en grund för det fortsatta arbetet.  

 

”Problemet med projektarbeten är deras tidsram som omöjliggör hållbar utveckling och kan 

vara förödande för utsatta personer som kommit att bli involverade i projektet.”(Claes 

Lyckner) Det svåra är att ingen kontinuitet eller stabilitet kan erhållas i denna typ av resultat 

utarbetade i projektarbeten. Det nu aktuella pilotprojektet med hemvändandet i fokus har dock 

tillskänkts en betydligt längre tidsram där det erhållits både resurser och tidsfrist nog för att 

utarbeta en långsiktig och permanent struktur för riktlinjer för ett tryggare återvändande för 

människohandelsoffer som ett led i arbetet mot trafficking. Projektets tidsram sträcker sig från 

2011 till 2014. (Claes Lyckner) 
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Ulrika Paléus redogör för sin huvuduppgift som koordinator vilket innebär att hennes främsta 

uppgift är att samordna de olika aktörerna i ett människohandelsärende. Hon konstaterar 

att ”aktörerna i sitt arbete ofta glömmer bort individen”(Ulrika Paléus), d.v.s. den 

brottsutsatte. Många svårigheter uppstår p.g.a. att de utnyttjade individerna inte 

överhuvudtaget känner till att de kan söka hjälp. Arbetet för prostitutionsgrupperna i 

samarbete med respektive polismyndighet består därför till stor del av att söka upp de 

hjälpbehövande. Detta drar stora resurser. Storleken av marknaden för sexköp i Sverige beror 

på att det är resursstarka individer som köper sex och att de socioekonomiska 

förutsättningarna i vårt land är relativt goda. Samarbetet med polismyndigheter i andra 

länder ”är besvärligt eftersom det är svårt att få dessa att ta ansvar vilket försvårar det 

internationella samarbetet”(Ulrika Paléus) och ställer till grava problem vid exempelvis 

återvändande.(Ulrika Paléus) 

  

 

7.2 RESURSER, AKTÖRER OCH NATIONELLA RIKTLINJER  

 

En av Cederlöfs främsta arbetsuppgifter är att samordna och ha en god bild över den roll och 

de insatser varje enskild myndighet eller organisation har i arbetet mot trafficking och 

människohandel i Sverige. För att förstå hur denna process fungerar och få inblick i hur 

aktörerna interagerar sinsemellan så är det essentiellt betydelsefullt att ha en övergripande 

helhetsbild. I denna bild skall förståelse och insikt finnas kring hur samhällets 

myndighetsutövande verktyg fördelats, hur varje organisations verksamhetsområde definieras 

och samtliga aktörers ansvarsramar och områden. ”Ingen myndighet idag kan arbeta ensam i 

kampen mot människohandeln”(Patrik Cederlöf). Det främsta verktyget som finns att tillgå är 

en fullt utvecklad och fungerande arbetsmodell där myndigheter interagerar utifrån klara och 

tydliga riktlinjer där varje organ i den traffickingbekämpande samhällskroppen har en tydlig 

struktur och utformade handlingsplaner. I detta tydliga ramverk för myndigheters och 

organisationers operativa och strukturella handlingsfält bör den människohandelsutsatta 

individen sättas i främsta rummet och arbetet utformas efter dennes upplevda situation. Med 

denna grundtes ålades Länsstyrelsen på regeringsuppdrag att utforma nationella riktlinjer för 

arbete mot trafficking och prostitution som ett led i arbetet mot denna typ av organiserad 

brottslighet. 
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7.2.1 SVÅRIGHETER I IDENTIFIERINGSPROCESSEN  

 

I etablerandet av de nationella riktlinjerna beskrivs vikten av Nationellt Metodstödsteams mot 

Prostitution och Människohandel (NMT) engagemang och deltagande som mycket 

grundläggande och fördelaktigt då denna organisation består av hängivna människor med alla 

specialkompetenser utifrån det minutoperativa arbetet som finns på fältet. Den kunskap om 

den speciella pragmatiska verklighet och intimitet till problematiken som dessa individer i 

NMT besitter är något som är grundläggande i arbetet mot människohandel och prostitution. 

Utan denna verklighetsförankring är det oerhört svårt att lyckas utforma fungerande riktlinjer 

som ligger till grund för myndigheter och organisationers förmåga att samarbeta sinsemellan 

när det dessutom finns en utbredd okunskap om ämnet människohandel i landet.  

 

Det finns prostitutionsenheter endast inom socialstyrelsen och polisen i Sveriges tre största 

städer. Faktum är att det trots allt i storstäderna, där ändå ett visst mått av spetskompetens 

finns, ändå råder stora problem att agera och bemöta denna typ av frågor på grund av att 

utredningar är kostsamma och kräver mycket resurser för att gå till botten med. Som en 

förklaring till detta påstående exemplifieras svårigheterna med det specifika 

myndighetsutövandet i vilket man identifierar ett människohandelsoffer. Denna ytterst viktiga 

del i processen kan endast en förundersökningsledare etablera genom att genom laga kraft få 

en fällande dom där rekvisiten för människohandel uppfylls. Denna identifieringsprocess är 

att betrakta som extremt haltande och även ett fall mellan stolarna rent byråkratiskt, så till 

vida att i praktiken kan exempelvis Socialtjänsten (prostitutionsenheten) eller Polisen i ett 

tidigt skede konstatera eller befara att ett ärende rör sig om människohandel men stå 

handfallen i påvisandet rent juridiskt och därför sakna förmåga och verktyg att gå vidare i 

processen där individen klassas som ett människohandelsoffer och inte en prostituerad. I detta 

grundas domen således på koppleri eller annat åtal istället för på människohandel. 

Uppfattningen om problematikens vidd i Sverige är bristfällig med grund i att problematiken 

aktualiseras och betraktas utifrån laga kraft vunna domar och detta motsvarar inte den faktiska 

omfattningen. I praktiken innebär detta att budgetering och resurser som tillskjuts aktörerna i 

spetsarbetet mot människohandel inte står i paritet till den faktiska situationen. Denna 

förklaring påvisar att mörkertalet är oerhört stort i frågan och att detta faktum är ett resultat av 

brister i interagerandet myndigheter och organisationer emellan.  
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En jämförelse kan göras till underlag för brottsstatistik där andra artbrott lättare uppfyller 

villkoren för utformandet av det statistiska resultatet. Exempel på brottslighet där mätbara 

resultat är förhållandevis lätta att erhålla är narkotikabrott och vapensmuggling. Dessa två 

områden ”är därför mer tacksamma att handskas med i statistikförande syfte”.(Patrik 

Cederlöf) Är den faktiska omfattningen av problemet inte det samma som det statistiskt 

redovisade är detta en ”ekvation som inte är positiv”(Patrik Cederlöf) för adekvat 

resurstilldelning till verksamheten.(Patric Cederlöf) Ytterligare förankring som påvisar att den 

faktiska problemomfattningen inte är att jämställa med det statistiskt redovisade återfinns i 

Brottsförebyggande Rådets utvärdering av identifieringsprocessen av offer för 

människohandel.(Patrik Cederlöf) 

 

Trots att det finns påtagliga strukturella hinder i svårigheterna med bland annat 

identifieringsprocessen finns vilja, engagemang och samarbete mellan de inblandade 

aktörerna. Denna vilja att samarbeta måste dock ständigt utvecklas då de riktlinjer som finns 

utformade av Länsstyrelsen bygger på frivillighet hos kommunernas berörda instanser. 

Riktlinjerna som utformats för främjat samarbete är alltså endast att betrakta som hjälpmedel 

och inte som obligatoriska rättesnören. Den största svårigheten och hindret i kampen mot 

trafficking ute i landet är den okunskap som finns i ämnet som avspeglas i behandlingen av de 

individer som kommer att bli föremål för svenska myndigheters intervention. 

 ”Just därför måste Länsstyrelsen hitta fungerande kanaler och incitament till de kommuner 

de vill nå ut till för att verksamheten på plats ska kunna fungera och få permanenta strukturer 

där framförallt ansvarsterritoriella direktiv är klarlagda.” (Patrik Cederlöf)  

 

För att ens kunna närma sig en lösning på den kunskapsbrist som beskrivs måste man ha en 

holistisk syn i vilken den kunskapsgivande aktören (Länsstyrelsen i detta fall) måste vara väl 

införstådd med att deltagande och anammande av den nya kunskap som finns tillgänglig 

måste implementeras i kommunerna med hjälp av incitament.  

 

”De riktlinjer som Länsstyrelsen erbjuder är kostsamma och inte centralt finansierade och 

därför tas de inte alltid emot med öppna armar av kommunerna där Socialtjänstens kassa 

redan är ansträngd som den är.”(Claes Lyckner) 
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7.2.2  EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Utifrån bland annat ovan presenterade förutsättningar inser man att de strukturella 

svårigheterna med kunskapsimplementeringen är omfattande. Sverige består av 290 

kommuner som var och en har ett juridiskt ansvar för handhavandet vid 

människohandelsärenden och efterföljande återvändandeproblematik. I de allra flesta av fallen 

åläggs Socialtjänsten ansvaret för dessa ärenden och många socialkontor har inte den 

nödvändiga kunskapen som behövs för att på ett adekvat sätt hantera uppgifter. Denna typ av 

problematik är på många platser helt främmande och aldrig tidigare upplevd och hanterad av 

personalen. Ur detta fenomen uppstår en intressekonflikt där individperspektiv ställs mot 

ekonomiska begränsningar. Ytterligare en försvårande faktor i sammanhanget är den redan 

påtalade kunskapsbristen och avsaknad av ramverk för handhavandeprocessen.  

 

Dessa kommuner behöver onekligen hjälp för att klara av den situation de ställs inför. Frågan 

som inställer sig då är hur man på bästa sätt kan bygga in den kunskap som finns att hämta i 

de nationella direktiv som Länsstyrelsen erbjuder dessa kommuners socialtjänster? 

”Sveriges kommunala självstyre är inte byggt för att kunna hantera människohandelsärenden 

utifrån de premisser som ges och den rådande okunskapen som finns.”(Claes Lyckner) 

Dagens situation tenderar att bjuda till enkla lösningar som i vissa fall inskränker sig till att 

Socialtjänsten endast har möjlighet att köpa en biljett hem åt dessa traffickingoffer. Juridiskt 

sett slutar Sveriges ansvar när den brottsutsatte sätts på planet hem.  

 

Migrationsverket kommer också i kontakt med denna typ av ärenden och till skillnad från 

Socialtjänsten har de erfarenhet av återvändandeprocesser, dock i begränsad utsträckning. 

Migrationsverket som enskild myndighet kan inte heller ge det stöd som är förenligt med vad 

som föreskrivs i riktlinjerna om hela återvändandeprocessen. De har bara ett så kallat 

återetableringsstöd i form av en fast summa pengar vid en hemvändandesituation. Denna 

begräsning kvarstår trots den brottsutsattes uttalade behov av stöd, skyddat boende och 

genomförandet av en hotbildsbedömning. ”Migrationsverket saknar resurser och kan därför 

inte anamma det brottsofferperspektiv de skulle behöva använda sig utav vid ett 

människohandelsärende.” (Claes Lyckner) 

 

Om en identifiering kan etableras genom rättsprocess får brottsoffren ett tillfälligt 

uppehållstillstånd (TUT) utfärdat av Migrationsverket och därmed möjlighet att vistas en tid i 
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skyddat boende som kan sträcka sig i upp till drygt ett år vilket ofta resulterar i ”en känsla av 

falsk trygghet i form av upplevelsen att man tillåts leva i Sverige på lånad tid”. (Ulrika 

Paléus) 

 

Även Polisens roll riskerar att bli haltande som enskild aktör. Trots föreskrifter och direktiv 

om utfärdandet av hotbildsbedömningar vid hemvändande av en identifierad 

människohandelsutsatt görs dessa med väldigt blygsam omfattning.(Claes Lyckner)  

 

 

7.2.3 STRÄVAN EFTER ÖKAD SÄKERHET FÖR BROTTSOFFREN 

 

Polisen har dock i viss mån raffinerat sina arbetsmetoder i frågan kring möjliggörandet av 

tryggare rättegångsförfaranden där människohandelsoffret är tvungen att vittna mot 

människohandlarna. Istället för att den brottsutsatte själv skall vittna kan en polisiär 

medarbetare göra detta och i denna process stå som ansvarig uppgiftslämnare i 

rättegångsprotokoll och utfärdade domar. Detta innebär att brottsoffrets eget namn inte står 

med alls i rättegångsprocessen vilket bedöms utgöra möjlighet för bättre 

återvändandesituation där hotbilden sänks som en följd av att brottsoffrets namn inte finns 

med som avgörande vid en eventuellt fällande dom mot människohandlaren. 

Detta är dock inte alltid fallet och det är därför ”viktigt att människohandelsoffer vid 

fritagandet, rättegångsprocessen och återvändandet får korrekt, och ärlig information om 

vilka rättigheter och vilken begränsad möjlighet till hjälp man har”. (Ulrika Paléus) 

 

Denna brist i att kontinuitet och standardisering inte är praxis hos en enskild aktör i en 

myndighetsutövande verksamhet bottnar i okunskap om ämnet, en otydlig ansvarsfördelning 

och avsaknad av rutiner. Denna bristande och ytterst viktiga del av hemvändandearbetet finns 

såväl i landsbygden som i storstäderna där erfarenhet, kunskap och rutiner bör vara klart 

utarbetade.  

 

 

7.2.4 RISKER FÖR DE UTSATTA I HANDHAVANDEPROCESSEN 

 

När involverade myndigheter enskilt kommer i kontakt med ett människohandelsärende 

riskerar lösningen att bli den enklast möjliga utifrån myndighetens egna premisser. När istället 
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flera myndigheter är involverade i ett ärende kan ett aktörsterritoriellt ansvarsförskjutande 

prägla hela handläggningsprocessen. De involverade aktörernas bristande kunskap om sin 

egen roll och otydliga ansvarsfördelningar myndighetsterritoriellt skapar alltså sämre 

förutsättningar att interagera med varandra och därigenom dra lärdom av varandras 

spetskompetens och genom denna process själva utforma kommunala ramverk för hanterande 

av människohandelsärenden.  

 

Länsstyrelsen vill genom implementering av de nationella riktlinjerna minska riskerna att 

brottsutsatta individer råkar ut för denna organisationsstrukturella fallgrop. Samarbetet har 

dock konstaterats blivit bättre den senaste tiden genom det samverkansforum som ändå 

kommit att etableras aktörerna emellan. Detta samverkansforum har allmänt synliggjort 

problematiken och på så vis öppnat upp för informationskanaler myndigheter emellan vilket 

gett problematiken utrymme för diskussion.  

 

Brister finns också i juridiska spektra, inte bara i de enskilda aktörernas okunskap och 

bristande rutiner. Problemet med identifieringen av ett människohandelsoffer är en stående 

fråga i kampen mot trafficking. I dagsläget är det endast en förundersökningsledare som 

genom en rättsprocess kan identifiera ett människohandelsoffer genom att en fällande dom 

avseende människohandel vunnit laga kraft.  Denna exklusivitet i möjligheten att identifiera 

ett människohandelsoffer är problematisk då såväl Socialtjänsten som enskilda 

polisutredningar i praktiken kan identifiera en människohandelsutsatt vid olika typer av 

interventioner eller ingripanden. Identifiering i sig är det som juridiskt öppnar upp för 

möjligheterna till stöd för den brottsutsatte. 

I nuläget riskerar istället en människohandelsutsatt att betraktas som en gärningsman i 

rättssystemet och direktavvisning kan exempelvis komma som en följd av rättssamhällets 

intervention. Även statistiken blir missvisande och mörkertalet stort just av denna anledning. 

Att denna fråga är viktig vad gäller arbetet mot människohandel beror på att tilldelandet av 

resurser är i förhållande till hur man kan påvisa och bekräfta problemets omfattning genom 

statistik och fällande domar.   

 

Mot bakgrund av denna problematik har denna fråga lyfts fram som en funktion som är 

lidande av den strukturella begränsningen i handlingsutrymmet där lagstiftningen inte är 

anpassad för den samtida problematiken. Att förutsättningarna inte är optimala i arbetet mot 

människohandel är något som skulle kunna överbryggas om en centralisering av arbetet mot 
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människohandeln kom till stånd. Denna centralisering har påtalats viktig i kampen mot 

trafficking av flera tongivande instanser. ”De flesta är överens om att ett nationellt 

kunskapscentrum är det bästa alternativet för centraliseringsformen”.(Claes Lyckner) 

 

 

7.2.5 NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM/ RÄTTSYSTEMET 

 

Genom upprättandet av ett nationellt kunskapscentrum kan tillräckligt med makt och 

inflytande i människohandelsfrågan erhållas för att etablera ett effektiviserande av det svenska 

strukturella förfarandet med klara direktiv och ramverk. Detta nationella kunskapscentrum 

skulle ha bättre möjligheter att hantera och påverka de svårigheter som föreligger idag i 

arbetet mot människohandel. All expertis denna aktör skulle komma att bestå av skulle 

medföra ett högre inflytande gentemot andra aktörer i det för organisationen intressanta fältet 

och i detta kunna förändra och modernisera bland annat lagstiftningen som i vissa fall 

begränsar aktörerna idag. I förslag på omformulerad lagstiftning bör identifieringsaspekten 

sättas som högprioriterad då den inrymmer stora brister i uppdagandet av 

människohandelsoffer. Problemet med identifieringen är mångfacetterad. Huruvida en 

människohandelsutsatt har rätt till hjälp och stöd av Svenska myndigheter är beroende av hur 

Svenska myndigheter handhar identifieringsprocessen. Men processen i vilken identifiering 

kommer till stånd står i relation till individens egen benägenhet att medverka i en Svensk 

rättsprocess mot människohandlaren. 

 

I dagsläget döms flertalet gärningsmän endast för att ha utövat koppleriverksamhet eftersom 

kriterierna för människohandel är strikta. Ett av de grundläggande kriterierna är att en 

identifikation av en människohandelsutsatt ska komma till stånd och sättas i direkt samband 

till den åtalade. Att brottsutsatta inte väljer att ställa upp i svensk rättsprocess är relativt 

vanligt. Det är nog så svårt att få en identifiering till stånd idag som det ser ut med processen 

kring förfarandet utan ytterligare svårigheter. Vad som försvårar situationen ytterligare är att 

det ofta krävs omfattande arbete för en individvårdande aktör att erhålla tillräckligt mycket 

förtroende från en brottsutsatt för att denne över huvudtaget ska kunna tänka sig vittna emot 

en åtalad människohandlare. Denna tidskrävande process präglas av ytterligare svårigheter 

som i sin tur består av att en tidsram om 30 dagar, en s.k. betänketid som utfärdas som ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om väl personen väljer att ställa upp och vittna erhåller den 
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brottsutsatte ytterligare ett tidsbegränsat uppehållstillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd 

för bevispersoner om sex månader.  

 

Om den människohandelsutsatte medverkar i en rättsprocess utlovas vissa förutsättningar från 

det svenska rättssamhället. En av dessa är att en hotbildsbedömning skall utföras vid ett 

hemvändande. Det har dock visat sig finnas stora brister i de hotbildsbedömningar som 

polismyndigheten som ålagd aktör ansvarar för. Oftast så görs dessa inte alls p.g.a. resursbrist 

eller kunskapsbrist eller som ett resultat av obefintliga rutiner.  

 

I den svenska handhavandemodellen kan det ibland framstå som att människohandelsutsatta 

individer utnyttjas i flera led. Förutom det initiala utnyttjandet från människohandlaren, de 

kunder som tillägnar sig rätten att köpa den brottsutsatte individens kropp avslutas denna 

utnyttjandeprocess med att svenskt rättväsende till sin fördel använder sig utav 

den ”beroendeställning den brottsutsatte är i för att få sina ändamål och behov 

tillgodosedda”. (Ulrika Paléus). 

 

 

7.3 ÅTERVÄNDANDE  

 

Hemvändaraspekten är en komplex del av traffickingfrågan, kanske den allra svåraste. ”Det 

finns i dagsläget inga klara riktlinjer eller utarbetade ramverk att förlita sig på och gå 

tillbaka till”.(Patrik Cederlöf) Forskning och empiri kring denna aspekt är också väldigt 

begränsad i dagsläget. Vad som däremot är påtagligt i arbetet med hemvändande 

traffickingoffer är den mångfacetterade och även kulturellt betingade problematik som 

infinner sig vid ett hemvändande.(Patric Cederlöf) Problematiken exemplifieras bland annat 

genom att belysa de socioekonomiska förutsättningar som präglar många av traffickingoffren 

i hemlandet innan de utsattes för människohandeln och pekar på en ond cirkel vid ett 

återvändande. När sen återvändandet verkställs kastas brottsoffren åter ut i en kaotisk, 

hotfylld och utsatt miljö. De riskerar att hamna i samma utgångsläge som en gång tvingade 

dem till prostitution och återgår därför inte alltför sällan till att utsättas för samma tvång som 

ursprungligen kastade dem in i människohandelns misär. Detta utgör grunden för en ond 

cirkel. (Paléus, Cederlöf)  
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7.3.1 REPATRIERINGSSVÅRIGHETER 

 

Med förhandenvarande förutsättningar är det väldigt svårt att återinföra en människa i ett 

hemland där hon redan innan traffickingutsattheten har varit väldigt utsatt som individ i en 

minoritetsgrupp. I denna fråga så möter svenska myndigheter ett slags moment 22 där man 

varken kan göra till eller ifrån, att ursprungsproblematiken i princip återuppstår vid 

avlämnandet av individen i hemlandet. Det väsentliga i sammanhanget är vikten av 

utbildning, sysselsättning och fortsatt stöd och rådgivning för den brottsutsatte som en 

förutsättning för att denne inte skall hamna i dysfunktionella mönster eller bli föremål för 

människohandel ännu en gång som följd av bristande valmöjligheter. Denna rehabilitering är 

dock svår att följa upp från svenska myndigheter då intresse inte heller alltid finns hos den 

brottsutsatte. I denna fråga spelar hemlandets myndigheter och organisationer en avgörande 

roll.  

 

Vad som försvårar en god och hållbar kontakt och de uppföljningsmöjligheter som denna 

kontakt innebär är det faktum att omvärlden hela tiden är under förändring. Den samlade 

erfarenhet Länsstyrelsen har av hemvändandelandets organisationer för mottagande av 

traffickingoffer är att dessa inte sällan utgörs av frivilligorganisationer, kyrkliga samfund och 

motsvarande föreningar eller stiftelser. Dessa typer av organisationer är något som visat sig 

vara mer tillförlitliga i rehabiliteringen av den brottsutsatte än de statliga medel som bjuds 

denne. Vad som dock i sin tur försvårar en hållbar kontakt med dessa typer av organisationer 

och fasta punkter i samarbetssyfte är det faktum att ”många av frivilligorganisationerna som 

finns ofta är beroende av donationer för att kunna överleva”.(Patrik Cederlöf) Denna typ av 

finansiering innebär att organisationernas omfattning, möjligheter och resurser ser väldigt 

olika ut från år till år vilket omöjliggör för svenska myndigheter att förlita sig på deras 

existens och kontinuitet i samarbetet.  

 

 

7.3.2 IOM 

 

Mot bakgrund av svenska myndigheters svårigheter att upprätthålla en stabil kontakt med 

varje ursprungslands organisationer och mottagandeaktörer har ett samarbete med 

International Organization for Migration (IOM) upprättats. Detta samarbete har verkat som en 

slags mellanhand, en länk, till de myndigheter eller organisationer som finns tillgängliga i 
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ursprungslandet. IOM har på så vis kommit att spela en stor roll för Sveriges möjligheter till 

förståelse för vad som finns att tillgå och förvänta sig vid en hemvändandesituation. De 

kulturella förutsättningarna är av stor vikt att förstå i och med att de kan hjälpa till att förutspå 

vad man kan förvänta sig i form av presumtivt betraktande av den brottsutsatte i hemlandet. 

Den kulturella analysen tenderar också att ge en fingervisning om vad den 

människohandelsutsatte kan förvänta sig att erhålla i form av stöd och hjälp av samhället vid 

hemvändandet.  

 

Cederlöf förmedlar sin personliga syn på hemvändandeaspekten i den mening att han gärna 

vill ”hoppas att den humanistiska grundsyn vi har om jämställdhet och mänskliga rättigheter 

sakta men säkert får fäste i internationella sammanhang oberoende av kulturella 

olikheter”.(Patrik Cederlöf) I denna uppfattning gör han gällande att han inte tillskriver en 

viss kultur negativa attribut utan hänvisar till det faktum att vi i Sverige även är nya inför 

denna typ av jämställdhetsgrundsyn som gett upphov till våra relativt unga lagstiftningar 

kring prostitution och människohandel. ”Ingenting är omöjligt i denna fråga med tanke på 

hur historien visat att förutsättningarna förändrats som en våg de senaste tio åren i Sverige, 

Europa och världen”.(Patrik Cederlöf)  

 

 

7.3.3 PILOTPROJEKT 

 

I det pilotprojekt 2011-2014 som nu är aktuellt för etablerandet av strukturellt utformade 

ramverk för lyckad emigration för människohandelsutsatta finns dock dessa mönster med som 

subtila inslag i utformandet. (Patrik Cederlöf) 

 

I detta innovativa pilotprojekt inryms ett flertal strukturella svårigheter som arbetsgruppen har 

att lösa under arbetets gång. I pilotprojektet under ledning av Claes Lyckner har mycket av 

den problematik som av erfarenhet presumerats uppstå kring återvändandeprocessen dock 

redan initialt tagits i beaktande. Denna erfarenhet och förståelse för problematiken har rustat 

pilotprojektet med förutsättningar att kringgå många av de problem som annars hade varit 

påtagliga. Bakgrunden till erfarenheten kommer av ett regeringsprojekt 2009 och består i att 

mottagarorganisationer i andra länder tenderar att vara oerhört svåra att ha ett långsiktigt 

samarbete med på grund av deras förändrade förutsättningar. Pilotprojektets initialt förväntade 

problematik har i viss mån överbryggats av organisationen IOM. 
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Denna organisation har ett ständigt samarbete med myndigheter och organisationer i de flesta 

av de vanligaste förekommande ursprungsländerna. Att denna kapacitet är möjlig beror på att 

IOM är representerade och har kontor i över 100 länder världen över och har omfattande 

erfarenhet av migrations- och människohandelsfrågor ända sedan andra världskriget. I 

dagsläget har pilotprojektet ett nära samarbete med IOM- kontoret i Helsingfors. Denna 

samarbetspartner fyller de flesta funktioner som är nödvändiga för ett lyckat återvändande 

enligt de riktlinjer och kriterier som utformats för den svenska modellen.  

 

Även i Sverige har man överbryggat vissa av de strukturella hinder som kan påträffas 

inhemskt genom att i utformandet av pilotprojektets ramverk haft förståelse för de 

förutsättningar svenska involverade aktörer har. En av dessa strukturella svårigheter har 

tidigare varit oförmågan att nå ut till Sveriges kommuner och implementera de nationella 

riktlinjerna som finns utformade i deras respektive kommunala självstyre på frivillig basis.  

Vad som skiljer situationen åt i dagsläget är att i pilotprojektet finns ett tydligt incitament för 

kommunerna att vilja delta i återvändandeprocessen. Vad pilotprojektet erbjuder är dels 

implementerande av de nationella riktlinjerna för permanenta strukturer kring handhavande av 

människohandelsutsatta med återvändandeprocessen i fokus. ”Det som gör att kommuner är 

villiga att delta i projektet är att hela processen är centralt finansierad”.(Claes Lyckner) Alla 

omkostnader är täckta av pilotprojektets budget vilket innebär att den tidigare känsliga frågan 

kring ekonomin och vem som ska finansiera verksamheten är ute ur bilden.   

 

Med dessa förutsättningar förväntas fler kommuner vara intresserade av att ta del av den 

kunskap som faktiskt finns tillgänglig. En förutsättning för medverkan i pilotprojektet är dock 

frivillighet från den brottsutsatte.  Det är en betydande andel av dessa offer som av olika 

anledningar endast vill lämna landet omgående och inte ta del av de möjligheter svenska 

myndigheter kan erbjuda i form av diverse skyddsåtgärder, rehabilitering osv. Detta har sin 

förklaring i de kulturella aspekterna som kan komma att prägla den brottsutsatte när denne 

kommit hem till sitt ursprungsland. ”Den brottsutsatte kanske inte vill bli definierad som ett 

traffickingoffer då detta skulle innebär ett uteslutande ur familjen med tillhörande skam och 

skuldbeläggning”.(Claes Lyckner) Alternativt kan den brottsutsattes ovilja att delta i ett 

rehabiliterings- och återvändandeprogram i Sverige förklaras i att den utsatte har traumatiska 

upplevelser som är förknippade med Sverige och känner att större social trygghet finns att 

erhålla i hemlandet. 
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Pilotprojektet i sig beskrivs som en pragmatisk och empirisk lärandeprocess parallellt med det 

operativa arbetet med den brottsutsatta individen i centrum. Genom denna typ av förhållning 

och ständigt utvecklande av egna arbetsmetoder förväntas pilotprojektet etablera en 

grundstomme till riktlinjer för permanenta lösningar i återvändandeprocesser. Genom att ha 

ett nära samarbete med IOM så anses det att man har mycket goda förutsättningar för att 

kunna etablera ett systematiskt återvändandestöd oberoende av vem den brottsutsatte är och 

dennes specifika förutsättningar. Trots goda internationella samverkansmöjligheter och 

möjligheter till fortsatt central finansiering finns ändå befarade hinder för etablerandet av en 

fungerande mekanism. 

 

Det anmärkningsvärda i problemlokaliseringen är att den återfinns i Sverige, i de svenska 

aktörernas ”otillräcklighet för lyckad enad samverkan”.(Claes Lyckner) Exempelvis råder 

tvivel om Polisens presumtiva medverkande för hotbildsbedömningar. Dessa 

myndighetsbegränsningar i interaktion i Sverige skall dock försöka arbetas bort med 

samverkan från Nationellt Metodstöd mot Trafficking som också de är delaktiga i 

pilotprojektet. Genom att fungera som en slags expertisförankring i olika myndigheters 

verksamma organ kommer de att få möjlighet att bidra till utvecklandet av 

samverkansförmågan.  

 

Även Prostitutionsgrupperna är involverade i pilotprojektet med sin expertis utifrån deras 

gedigna erfarenhet. Denna sammansättning av olika aktörer från flera myndigheter kan 

komma att utgöra en kärna för etablerandet av en bättre myndighetsöverskridande 

samarbetsprocess. När väl rutinerna finns utarbetade som ett resultat av pilotprojektet ska 

denna information och kunskapsbas genom omfattande informationskampanjer spridas ut i 

landet med förhoppning att det kan leda till att fler människor som är utsatta för denna typ av 

brott får den hjälp de behöver.(Claes Lyckner)   
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8. ANALYS 

 

Mot bakgrund av att Sveriges lagstiftning organisationsteoretiskt förutsätter flera olika 

aktörers differentierade verksamhetsdomäner i det organisatoriska fältet vad gäller det enade 

arbetet emot trafficking är det oerhört viktigt att ett överlappande samspel finns hos aktörerna.  

I forskningsunderlaget som utgör empirin för detta arbete sammanvävt med rådande 

lagstiftning blir bilden klar och visar tydliga tecken på att där en specifik aktörs 

verksamhetsdomän och lagstiftning tar slut så tar en annan aktör vid med ny lagstiftning och 

möjligheter. Denna omfattande myndighetsövergripande interaktion bör ur 

organisationsteoretisk utgångspunkt följa ett tydligt ramverk och präglas av strukturell 

handlingsmetodik. Denna teoretiska grundbas är förenlig med de faktiska förutsättningar som 

präglar den pragmatiska visionen om ett effektiviserat gemensamt arbete emot trafficking 

genom Regeringens beslut att ålägga Länsstyrelsen uppgiften för nationell samordning av 

resurser och det nationellt operativa implementeringsprojektet med de Nationella riktlinjerna 

för arbetet emot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Regeringens 

skrivelse 2008). 

Detta utbildningsmaterial och manualliknande innehåll i de nationella riktlinjerna avhandlar 

frågor kring ansvarsförtydligande, rollindelande och utkristalliserande av faktiska 

förutsättningar.  Kunskapen som ryms inom detta ramverk är avgörande för den presumtiva 

interaktionsmöjligheten genom att den etablerar en holistisk bild för den enskilda aktören. 

Med denna kunskap blir den enskilde aktören medveten om sitt eget organs funktion i den 

stora traffickingbekämpande kroppen. Denna grund etablerar en större förståelse för andra 

myndigheters arbetssituation vilket i sin tur föranleder en större insikt hos den egna aktören 

att veta när och hur denna kan och bör agera för att intensifiera samarbetet och bistå eller ta 

över en annan aktörs verksamhetsområde. Denna utgångpunkt minskar i sin tur risken för den 

organisationsteoretiska fallgropen domänkonflikter som en följd av att medverkande aktörer 

vet vilka befogenheter de har att tillgå i respektive område och inte inkräktar på den andra 

aktörens ofta insynsskyddade verksamhet.  

I de resultat som framgår av forskningsunderlaget kan uttolkas att denna interaktionsbaserade 

verksamhet än idag lider anmärkningsvärda brister vad gäller strukturella svårigheter till följd 

av differentierade organisationsperspektiv, juridiska inskränkningar och allmän okunskap.  
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Involverade myndigheter i arbetet mot trafficking har olika funktioner och genom de olika 

arbetsuppgifterna och metoderna varje aktör har skapas en slags konform inriktning över 

problembilden därefter. Denna myndighetskultur innebär att olika perspektiv anammas i 

förhållningen kring vad som är värt att prioritera och lägga extra vikt vid. 

Att myndigheter ikläder sig olika perspektiv är en naturlig följd av respektive aktörs 

verksamhetsdomän med tillhörande institutionella logiker som konstituerar tolkningen av 

problematikens ursprungliga kärna. Aktörer som arbetar på individnivå tenderar därför att 

vara överrepresenterade inom det sociala perspektivet medan myndigheter som arbetar på 

övergripande och samhällsstrukturell nivå tenderar att anamma ett rättsvårdande perspektiv. 

I denna process tenderar homogena åsiktsbildningar att framträda om hur en problematik bör 

motarbetas. Även inom det rättsvårdande perspektivet finns förståelse för den problematik 

som föreligger på individnivå men den enskilde individen kan inte tillskrivas samma vikt som 

inom det sociala perspektivet.  

Denna teoretiska bakgrund har kommit att prägla samarbetet för aktörerna i traffickingfrågan 

så till vida att olika aktörer tenderar att framhålla sitt eget synsätt som det viktigaste i 

bedömningen av det mest prioriterade för det holistiska samhällsintresset. De två perspektiv 

som belyser denna intressekonflikt mest är just det rättsvårdande kontra det sociala 

perspektivet.  

Ur samhällssynpunkt är det exempelvis av stor vikt att lagföra och utreda kriminell aktivitet 

och i traffickingfrågan är denna möjlighet helt avhängig av medverkan från brottsoffren. Med 

svenska mått mätt är en lagakraftvunnen dom i ett traffickingärende att jämställa med 

en ”vinst.” Detta innebär att det finns starka viljor att utreda och lagföra denna typ av 

brottslighet hos samtliga aktörer med utgångspunkt i såväl ett rättsvårdande- som sociala 

perspektiv för att ge en adekvat bild av problematikens omfattning. De resurser och medel 

som tillskjuts den enade verksamheten i arbetet mot trafficking är också helt avhängiga av de 

statistiska resultat som produceras genom faktumet lagakraftvunna domar (Patrik Cederlöf) & 

(BRÅ 2011).  

 

Genom TUT möjliggörs denna rättsprocess och brottsoffret beviljas också samma rättigheter 

som en svensk medborgare har under vistelsen i Sverige enligt Socialtjänstlagen.  

Enligt denna lag skall också i kommunen samtliga involverade aktörer bistå en människa i 

behov av hjälp så länge behovet kvarstår. Detta innebär att de traffickingutsatta har rätt till 
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bland annat skyddat boende, rehabilitering och ytterligare hjälp som de kan tänkas behöva och 

det åligger samtliga verksamma aktörer i den aktuella kommunen att förse den brottsutsatta 

med detta. Ett särskilt uttalat behov föreligger för den traffickingutsatta i upprättandet av en 

hotbildsbedömning inför återvändandet. Detta är fastställt av såväl Länsstyrelsen i de 

nationella riktlinjerna som av den internationella organisationen IOM. 

  

Hänsyn tas till brottsoffrens säkerhet under rättegångsförfarandets pågående process genom 

exempelvis att möjligheten till skyddat boende erbjuds och Polisen har som en stödfunktion 

till brottsoffren sökt bättra sina arbetsmetoder i rättegångsprocessen. I denna stödfunktion 

som är tänkt att mildra den hotbildsproblematik brottsoffret kan komma att ställas inför vid ett 

hemvändande har poliser svarat som ansvariga vittneslämnare som substitut för brottsoffren 

vid rättegångsprocesserna. Detta taktiska förhållningssätt medför att brottsoffrens namn inte 

finns med i rättegångsprotokollet och i detta brottsofferavledande utpekande av 

gärningsmännen bedöms hotbilden inte bli lika stor vid hemvändandet. Denna taktik är dock 

inte praxis för Polisens verksamhet vid hanterandet av traffickingärenden utan praktiseras 

endast i väldigt begränsad omfattning.(Ulrika Paléus) Det av Länsstyrelsen och IOM klart 

uttalade behovet av en hotbildsbedömning för den personliga säkerheten vid hemvändande, är 

trots svenska myndigheters lagfästa skyldighet, i praktiken nästintill obefintligt 

förekommande.(Paléus, Lyckner) 

 

Enligt Länsstyrelsens riktlinjer och samtliga intervjupersoner är det viktigt att i det operativa 

arbetet och kontakten med brottsoffer som överväger att delta i en svensk rättslig process att 

kontinuerligt informera denne om de faktiska förutsättningar som präglar situationen. I denna 

information skall tydliggöras vilka möjligheter, rättigheter och begränsningar det innebär för 

den brottsutsatte att medverka. I denna punkt konstruerar också myndigheterna, genom de 

förutsättningar de skapar för individen, vilken inställning den brottsutsatte kan komma att få 

till ett eventuellt medverkande i svensk rättsprocess.  

 

Det är i detta avseende den institutionella logiken kan göras gällande och jämföras med 

problematiken som infinner sig i de respektive aktörernas förhållningssätt gentemot 

brottsoffrets presumtiva deltagande i rättsprocessen. 

 

Aktörer som förhåller sig utifrån det sociala perspektivet ser en möjlig dualism i ett 

medverkande i en rättslig process för en brottsutsatt. Att medverka i rättslig process kan 
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utifrån det sociala perspektivet utgöra ytterligare en hållpunkt i det systematiska utnyttjandet 

av personen. Denna ståndpunkt förklaras i det faktum att den brottsutsatte oftast står i direkt 

beroendeställning till myndigheten som ber denne medverka i rättsprocessen.(Ulrika Paléus) 

Mot bakgrund av att den brottsutsattes självupplevda situation ofta konstitueras av 

uppfattningen att dennes öde helt ligger i den hjälpande aktörens händer kan det vara svårt att 

säga nej när denne ber om någonting. Med vetskap om att många av traffickingoffren kommer 

från länder där korruption och förtryck härskar och att man inte ber myndigheterna om hjälp 

utan att ge någonting tillbaka är denna aspekt av yttersta vikt vid ett etiskt utvärderande.(Claes 

Lyckner) 

 

Aktörer med utgångpunkt i det sociala perspektivet ser av denna anledning inte enbart 

fördelar med medverkande i svenska rättsliga processer.  

 

Till denna dualism tillkommer ytterligare en aspekt som bottnar i en intressekonflikt i det 

sociala perspektivet. Aktören vill det individuellt bästa för den brottsutsatte vilket mot 

bakgrund av de faktiska förutsättningarna inte nödvändigtvis är att denne medverkar i en 

rättsprocess. Förklaringen till denna slutsats är att Sveriges strukturella åtgärdsplaner för ett 

säkrare återvändande med tillhörande hotbildsbedömning i så stor omfattning är bristfällig i 

dagens läge.(Claes Lyckner)  

 

Intressekonflikten som präglar aktörer med det sociala perspektivet är vetskapen om 

förutsättningarna för resurstilldelning. Med mer resurser kan problematiken överbryggas, men 

resurser kräver statistisk i form av lagakraftvunna domar. Ekvationen blir således ett moment 

22.   

 

Oberoende av hur institutionella logiker påverkar aktörerna i deras uppfattning kring det 

juridiskt komplicerade förfarandet kring en identifieringsprocess är samtliga aktörer 

begränsade av detta tillkortakommande i svensk lagstiftning. Av denna bakgrund 

framkommer att denna del i problematiken inte begränsas av aktörernas oförmåga till 

samverkan över myndighetsgränserna utan enbart av rådande lagstiftning.(Claes Lyckner) 

Ytterligare problem för aktörerna i den fortsatta kampen mot trafficking infinner sig som en 

följd av det mörkertal denna lagstiftning ger upphov till och därmed begränsad 

resurstilldelning kontra den reella problematiken. Det är missvisande att begränsa antalet 

uppskattade offer för människohandel genom att flera utredningar endast resulterar i domar 
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för koppleri och grovt koppleri. Rikspolisstyrelsen redogör vidare för svårigheterna i att 

uppskatta omfattningen av människohandeln i Sverige i och med att uppdagandet till stor del 

är avhängigt av de resurser polisen lägger ner för att upptäcka denna brottslighet (RPS 2011). 

Med denna bakgrund bekräftas bilden av det moment 22 som föreligger i Sverige idag 

gällande fastställda domar.  

 

Sveriges aktörer är dock inte ensamma om att lida av strukturella eller lagstiftningsbaserade 

tillkortakommanden i sin verksamhet emot trafficking. UNODC beskriver problematiken som 

sådan att antingen är ett land blint för den här problematiken eller så saknas verktyg för att 

hantera den. I detta avseende förstås de kulturella differentieringarna och strukturella hindren 

ett speciellt land kan präglas av i deras uppfattning om och arbete mot trafficking (UNODC 

2009). 

 

Denna bakgrund belyser de strukturella svårigheter som präglar det nödvändiga samarbetet 

och kommunikationen mellan verksamhetsdomänerna. Vad som kan utläsas av samarbetet i 

stort är att okunskap, otydliga ramverk och avsaknandet av gränsöverskridande 

kunskapskanaler präglar den integrerade verksamheten.(Claes Lyckner) I vissa avseenden 

presenteras goda resultat i den svenska samarbetsprocessen men avsaknaden av kontinuitet 

och permanenta strukturer för kunskapsutbyte påvisas som en stående och haltande punkt i 

den svenska verkligheten. Ett av de mest belysande exempel på ett gott resultat av 

myndighetssamverkan som inte erhåller en nationell permanent struktur eller kontinuitet i 

utförandet enligt de svårigheter som utkristalliserats i uppsatsen är den polisiära 

stödmetodiken i rättegångsförfaranden vid återvändande.  

 

Av samtliga intervjupersoner vädras ett skriande behov av ett nationellt kunskapscentrum som 

kan utgöra grunden för det gemensamma myndighetsöverskridande arbetet i form av tydlig 

frontfigur mot trafficking. Genom en sådan centraliserad kompetensspets bedöms det 

dynamiska ramverk i interaktionsprocesserna mellan myndigheterna erhålla ett tillräckligt 

högt mått av organisationsteoretisk flexibilitet för att kunna överbrygga de svårigheter som 

idag präglar samarbetet.(Cederlöf, Lyckner, Paléus)  
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9. DISKUSSION 
 

I likhet med vad som fastställdes av uttolkandet av uppsatsens empiri som resultat i punkt 8. 

Analys förstås att Sveriges lagstiftning organisationsteoretiskt förutsätter flera aktörers 

överlappande verksamhetsdomäner i det organisatoriska fältet i arbetet mot människohandel. 

Resultatet och sedermera den tolkning som kan göras av empirin och analysen är att denna 

interaktionsbaserade verksamhet än idag präglas av ett tillkortakommande vad gäller 

interaktionsprocesser på strukturell och varaktig nivå som en följd av differentierade 

organisationsperspektiv och domänkonflikter. I dessa interaktionssvårigheter framträder den 

sociologiskt grundade problembilden vilken utgör fundamentet för denna diskussion.  

Omfattande myndighetsövergripande interaktion och integration bör, för att i största möjliga 

mån överbrygga de två ovan nämnda organisationsteoretiska fallgroparna, karakteriseras av 

ett tydligt ramverk och präglas av strukturell handlingsmetodik. Även om ett 

integrationsarbete har kommit att initieras mot trafficking i Sverige i form av de Nationella 

riktlinjerna för arbetet emot prostitution och människohandel för sexuella ändamål är det 

synbart att tillräcklig myndighetsintegration inte är förestående för domänkonsensus. Att 

Länsstyrelsens vision om främjat interaktions- och integrationsarbete inte avspeglas i 

verkligheten trots den organisationsteoretiska förankringen förstås i svårigheterna i det 

nationella applicerandet av riktlinjerna. Organisationsteoretiskt förklaras Länsstyrelsens 

vision som en verklighet där domänkonsensus råder vilket definieras som ett 

myndighetsövergripande tillstånd där optimal samverkan föreligger med grundbas i en lyckad 

integrationsprocess. Detta tillstånd innebär och förutsätter dock också att konkreta mål finns 

på såväl vertikal som horisontell nivå. Länsstyrelsens svårigheter i applicerandet av 

riktlinjerna som konkreta målbilder försvåras av det faktum att mottagarna av kunskapen och 

ramverket, Sveriges kommuner, uppfattar medlen för uppfyllandet av målbilden som en 

kostsam och besvärlig historia genom avsaknandet av en tydlig finansieringsplan för deras 

redan ansträngda ekonomiska situation. Denna aspekt är att betrakta som ett av de främsta 

hindren i kampen mot ett nationellt enat arbete mot människohandel och domänkonsensus ur 

ett svenskt perspektiv. Vad som dock är viktigt att ha i åtanke vid denna diskussion är att ett 

integrationsarbete med domänkonsensus som vision tar tid att etablera även utan förestående 

försvårande omständigheter. Ur svenskt perspektiv är traffickingproblematikens 

aktualiserande som legitimt problem i svenska myndigheters agenda relativt nytt som 

fenomen. Mot bakgrund av denna verklighet samt den organisationsteoretiska tidsramen för 
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etablerande av en godartad myndighetsintegration kan dock konstateras att Sverige kommit en 

god bit på vägen i arbetet. Svenska myndigheter har kommit så långt att de har förståelse för 

de faktiska svårigheterna som präglar situationen. Denna insikt om problematiken är en 

förutsättning för att kunna hantera frågan och ur denna förståelse kunna åstadkomma 

förändring.  

Trots att Sverige står i framkant för det teoretiskt- och praktiskt förankrade 

visionsetablerandet av enad front i arbetet mot trafficking är det viktigt att komma ihåg det 

sociala perspektivet när man närmar sig det aktuella problemet och får insikt om och intimitet 

till dess karaktär.  

 

Ungefär hälften av de utsatta traffickingoffren som kommit till Sverige har inte kommit hit av 

egen fri vilja. Även om våld eller initiala övergrepp och kränkningar av brottsoffret inte alltid 

präglat en traffickingprocess har dessa offer systematiskt vilseletts eller hotats så till vida att 

de inte haft en reell valmöjlighet (BRÅ 2011). Trafficking innebär ofta en verklighet för de 

utsatta offren där hoppet om ett bättre liv plötsligt förvandlas till en mardröm. Denna 

mardröm är idag en verklighet för miljoner människor per år världen över och mörkertalet är 

trots omfattande insatser och kunskap om ämnet fortfarande väldigt stort.  

 

Vad som framkommit i forskningsarbetet är att mycket av den oerhört viktiga delen av 

traffickingproblematiken, nämligen återvändandet och uppföljningen, tidigare helt lämnats åt 

sitt öde. Myndigheterna tenderade att förskjuta ansvarsproblematiken sinsemellan och 

traffickingoffrens öden kunde hamna mellan stolarna som en följd av detta. 

Idag ser verkligheten annorlunda ut. Dock är samma förutsättningar i myndighetsförskjutande 

tendenser och interaktionsbaserade svårigheter för verksamhetsdomäner fortfarande påtagliga 

och bedömningen av ursprungsländers egna problemområden kvarstår. Genom Länsstyrelsens 

pilotprojekt för ett tryggare återvändande kan dock uppsatsen peka på att det nu finns starka 

krafter och goda förutsättningar i arbetet för en förbättrad verksamhet gällande 

återvändandeproblematiken. I detta pilotprojekt bedrivs en parallell verksamhet där man 

prövar olika strukturella metoder i autentiska ärenden för att erhålla bästa metodik för hållbara 

resultat. I denna learning by doing process görs analyser och proportionalitetsavvägningar av 

var fokus bör ligga för etablerandet av en grund för framtida permanenta strukturer för ett 

tryggare återvändande. Detta pilotprojekts tidsram tar slut 2014 och då skall Länsstyrelsen 
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redovisa ett förslag på en nationell handlingsplan för kontinuitet i handhavandet av 

migrationsärenden präglade av ett trafficking- och brottsofferperspektiv.   

 

I slutsatsen kring det tidigare och än idag rådande ansvarsförskjutande myndighetsupplägget 

skall ett visst mått av förståelse dock skänkas dessa aktörer då arbetet och frågan kring 

återvändandet kan te sig omöjlig och sålunda inte praktiskt greppbar för myndigheterna. Mot 

bakgrund av insikten i de faktiska svårigheterna som präglar denna typ av ärenden i form av 

påtagliga värdegrundsdifferentieringar i de olika berörda ursprungsländerna, deras 

socioekonomiska möjligheter och resurser samt kunskapsbegränsade förutsättningar grundas 

svenska aktörers pessimism och övertygelse om bristande handlingskapacitet.  

 

Vad som också bör beaktas i denna slutsats är hur svenska myndigheter bidrar till 

svårigheterna i återvändandefrågan genom att indirekt konstruera en ovilja hos 

människohandelsutsatta att delta i svensk rättsprocess. Samtliga intervjupersoner påvisar att 

det ofta finns en ovilja hos brottsutsatta att just deras ärenden skall uppdagas av svenska 

rättssystem pga. myndigheternas utformande åtgärdsplaner. Svenska myndigheter tycks inte 

kunna förmedla det stöd och hjälp de brottsutsatta känner att de är i behov av i en presumtiv 

rättsprocess. Denna tillitsbrist hos den brottsutsatte är sålunda ett starkt incitament till att inte 

medverka i en rättsprocess där den personliga hotbilden ökar markant som resultat. Den 

brottsutsatta individens upplevda risktagande i detta förfarande står inte i paritet till det 

svenska systemets utlovade skydd vid ett hemvändande då brottsoffret inte bedömer löftena 

som tillförlitliga. En tredje och sista aspekt i brottsoffrens motvilja till deltagande inom det 

svenska systemets ramverk är den stigmatisering som kan bli en följd av det svenska 

brottsofferperspektivet i ursprungslandet. Stigmatiseringen kan bli en följd av etiketteringen i 

Sverige och detta kan i sin tur resultera i ett utfrysande av individen väl hemma i 

ursprunglandet genom avståndstagande från familj och samhälle.  
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10. SLUTORD 

 

Som avslutande och sista förmedlade tankar till läsaren att ta med sig av denna uppsats vill 

jag göra denna påmind om och införstådd i det faktum att avsikten med detta arbete inte är att 

döma ut andra länders kulturella differentieringar eller nyanseringar. Regeringens grundsyfte 

och det reellt bestående i svenska aktörers internationella åtaganden är i mångt och mycket ett 

slags missionärsarbete i jämställdhets- och människorättsfrågor (Regeringens skrivelse 2008). 

Istället för att se problematiken utifrån kulturellt färgade nyanseringar förespråkar den här 

uppsatsen en interkulturell tolkning av sakfrågan med utgångspunkt i etik, moral och 

människors lika värde snarare än en förförståelse och tolkning utifrån etnocentristiska 

grunder.  Uppfattningen är att interkulturell medmänsklighet, en grundetisk förhållning i 

jämställdhet och alla människors lika värde torde vara applicerbar och oberoende av kulturella 

förutsättningar.  Denna utgångspunkt tillåter och medför ett ögonöppnande och förståelse för 

traffickingproblematikens mest grundläggande uppkomst:  

 

Det är alltid, och i grund och botten, medmänniskor som står för efterfrågan i den ekvation 

som skapar förutsättningarna för verksamheten som slår traffickingoffrens liv till spillror!  

 

Öppnar man människors ögon för denna verklighet är chanserna att komma till rätta med 

denna till synes omöjliga och oöverstigliga människoförödande problematik att bedöma som 

inte helt osannolika! 
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11. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Etablerandet av en centraliserad kunskapsinstitution med tillhörande funktion som 

insynsverksamhet i myndigheternas interaktionsprocesser är en nyckelfråga i diskussionen om 

arbetet mot människohandel och trafficking ur ett svenskt perspektiv.  

 

Intervjupersonerna som presenterats i arbetet är i frågan kring det rådande behovet av ett 

nationellt kunskapscentrum eniga. Behovet av denna centraliserade institution är också 

organisationsteoretiskt förankrat i rådande domänkonflikter och med framtida presumtivt 

befrämjande strukturer med hanterbara organisatoriska fält där negativa tendenser i 

institutionella logiker kan överbryggas av fungerande ansvarsindelningar, ramverk och 

möjlighet till insyn. 

 

Mot bakgrund av denna förenade problembild med teoretiskt fastställd orsak och pragmatiskt 

upplevd verkan förespråkar jag starkt vidare forskning på denna punkt om centraliserandet av 

en kunskapsinstitution med målbild domänkonsensus. 
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