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Abstract 

This paper provides a study about human trafficking with sexual motives performed in 

European states and the measures taken from national, international and Non-Governmental 

organizations with the purpose to oppose human trafficking. According to the UN human 

trafficking has increased and shows tendencies to continue escalating, regardless of the 

measures taken by various organisations. In this study, four countries with associations to 

human trafficking have been chosen and organisations related to these countries are studied. 

The purpose is to inquire into how these organisations work against human trafficking and 

which objectives and guidelines these organisations strive for together with their values. The 

aim is to find out which result the organizations efforts gets and if, according to my 

hypothesis, the efforts oppose themselves. If so, what could be a possible explanation? 

 

The central conclusions after performing this study is that the policies from international 

organisations given to institutions at state level are not always implemented. There are also 

difference in the measures taken by each state and their valuations. Every actor’s behaviour in 

a network is important and scarcity in one actors behaviour leads to a weakened result. One of 

the studied states has shown tendencies of disregarding the issue which effects collaboration 

between the studied organizations. 
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1. Inledning 

Människohandel är en komplicerad kriminell aktivitet som kräver samarbete mellan 

organisationer på internationell nivå.1  Handel med människor i syfte att exploatera är idag en 

världsomspännande aktivitet och omfattningen på människohandeln har enligt FN ökat under 

senare år.2 I egenskap av illegal verksamhet är det problematiskt att få en korrekt bild av det 

verkliga antalet offer. FN uppskattar dock att det rör sig om 120 000 kvinnor och barn som 

årligen förs över EU:s gränser för att exploateras i sexuella ändamål.3 UNICEF menar att det 

kan röra sig om upp till 500 000 offer per år.4 Enligt organisationen Ecpat transporteras 400-

600 människohandelsoffer över Sveriges gränser årligen.5 En kortfattat definition av 

begreppet trafficking är enligt FN handel och rekrytering med människor under tvång, 

bortrövande eller bedrägeri i syfte att exploatera människan, vilket är straffbart.6  

 

Människohandel klassificeras som transnationell organiserad brottslighet då offren förs över 

staters gränser.7 Det är en lönsam aktivitet då stora ekonomiska vinster kombineras med små 

risker för förövarna.8 Intäkterna kriminella grupper får genom människohandel beräknas till 

omkring sju miljarder dollar årligen9 och därmed blir handeln världens tredje lönsammaste 

industri, efter handel med vapen och droger.10  Den globala marknaden skapas då det finns ett 

utbud av människor i ekonomiska svaga delar av världen och en efterfrågan på sexuella 

tjänster i världens rikare stater.11 De primära orsakerna till varför människohandeln existerar 

är varierande. Organisationen Ecpat betonar den stora efterfrågan av sexuella tjänster som 

grundläggande orsak12 medan UNICEF talar om otillräckliga sociala skyddsnät, ojämställdhet 

och bristande lagstiftning i kombination med dålig tillämpning av de befintliga lagarna.13 

 

Omfattande resurser spenderas i kampen mot människohandel och en uppsättning 

organisationer på nationell, internationell och icke-statlig bas är involverade i arbetet. På 

Sveriges regerings hemsida för mänskliga rättigheter åsyftas dock att ökningen av 
                                                
1 Hemsida 1- Interpol 
2 Hemsida 2 – Regeringens hemsida för mänskliga rättigheter 
3 Hemsida 3 – Samverkan mot trafficking 
4 Hemsida 4 - Unicef 
5 Hemsida 5 – Ecpat 
6 Hemsida 6 - United Nations officiella hemsida  
7 Hemsida 7 - United Nations officiella hemsida 
8 Anker, C. L. & Doomernik, J. Trafficking and Women´s Rights (2006) Sid. 106 
9 Hemsida 8 - Unicef 
10 Anker, C. L. & Doomernik, J. Trafficking and Women´s Rights (2006) Sid. 154 
11 Gustavsson, J. & Tallberg, J. Internationella relationer (2006) Sid. 246 
12 Hemsida 5 - Ecpat 
13 Hemsida 3 - Samverkan mot trafficking 
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människohandel kommer att fortsätta även i framtiden.14 För att stävja och motarbeta 

människohandel måste stater och dess institutioner samarbeta för att nå en global lösning på 

människohandelns världsomspännande problem. Den organiserade brottsligheten som verkar 

på internationell bas måste således motarbetas med transnationella, politiska ansträngningar.15 

 

Globaliseringen innebär således en utmaning i arbetet mot människohandel där ett aktuellt 

steg är utvidgningen av Schengenländerna. Till de tidigare 15 medlemsländerna i Schengen 

har numera även Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovakien samt 

Slovenien anslutits. Sedan december 2007 kan 400 miljoner människor röra sig fritt inom 

EU:s gränser utan att visa pass. Förutom fri rörlighet medför utökningen av Schengen även 

underlättade förhållanden för brottslighet.16 Den ökande globaliseringen underlättar för 

människohandlarna att bedriva sin illegala verksamhet.17 Utrikesdepartementet betonar vikten 

av mellanstatligt samarbete i kampen mot människohandel och menar att regeringarna i de 

land som fungerar som ursprungsländer, transitländer samt mottagarländer samtliga har ett 

ansvar att motarbeta människohandeln och upprätthålla de mänskliga rättigheterna.18  

 

1.1 Bakgrund 

“Nikita, 21/173/51/C. Blond, long-hair, brown eyes, partly shaved between 

legs. Looks Scandinavian. Normal sex, blowjob, not anal or kisses. Condom. 

Can dance and massage. Please confirm with sms or e-mail if okay.” 
19 

 

Slaveri och tvångsarbete förbjuds enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter i 

fjärde artikeln.20 Ändock existerar både slaveri och tvångsarbete i form av sexuell 

exploatering i nutida och moderna samhällen. Människohandel med sexuella syften är 

således den moderna varianten av slaveri där offren utsätts för tvångsarbete vilket bryter mot 

fördrag, moral och normer.21 Människohandel är genom sin natur ett engagerande ämne och 

ett medialt utrymme tillägnas ämnet under ständigt återkommande cykler. Både nationell och 

internationell nyhetsbevakning återvänder regelbundet till ämnet då nya 

                                                
14 Hemsida 9 - Regeringens hemsida för mänskliga rättigheter  
15 Gustavsson, J. & Tallberg, J. Internationella relationer (2006) Sid. 246 
16 Hemsida 10 – Svenska dagbladet 
17 Hemsida 11-  Equal Common Database 
18 Utrikesdepartementet. Fattigdom och människohandel – En strategi för bekämpning av människohandel 

genom Sveriges internationella utvecklingsarbete (2003) Sid. 5 
19 Wennstam, K. Smuts (2007) Sid. 158 f 
20 Ovey, C. & White, R. Jacobs and White: The European Convention on Human Rights (2006) Sid. 527 
21 Anker, C. L. & Doomernik, J. Trafficking and Women´s Rights (2006) Sid. 154 
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människohandelshärvor ständigt uppdagas.22 Lukas Moodyssons starka film Lilja 4-ever som 

utkom 2002 har bidragit till att uppmärksamma människohandeln i Europa och gjort ämnet 

till ett omdebatterat tema i Sverige. 

 

Trots den stora mediala bevakningen och den påföljande debatten har tillförlitlig akademisk 

forskning uteblivit. Vid en genomgång av det existerande empiriska materialet beträffande 

människohandel möts läsaren ständigt av oklarheter samt otillräckliga uppgifter. Då FN 

menar att människohandeln har ökat under senare år och regeringen förutspår en fortsatt 

ökning är det i hög grad statsvetenskapligt relevant att empiriskt undersöka och teoretisk 

förklara hur ansträngningarna mot människohandeln förlöper. Globaliseringsprocessen 

förenklar för den organiserade brottsligheten att bedriva aktivitet som bryter mot mänskliga 

rättigheter och det är regeringarna i berörda länders uppgift att motverka detta.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Den stora mediala uppmärksamheten till trots har relativt lite systematisk forskning bedrivits 

rörande människohandel. IOM, International Organization for Migration, beskriver 

svårigheterna med analyser av policies och dylikt till följd av bristande informationskällor. 

IOM menar därför att det bedrivits mycket lite akademiskt seriös forskning inom ämnet 

människohandel.23 En genomgång av litteraturen visar att två diskurser lyfts fram, 

människohandeln i ett ekonomiskt samt ett kriminellt sammanhang. En liten del av 

litteraturen sätter även människohandeln i ett perspektiv av mänskliga rättigheter men där 

saknas sammanhängande forskning. 24 

 

Den primära åskådningen, människohandel som en ekonomisk faktor, har bidragit till 

majoriteten av teoretisk utveckling inom ämnet. Det ekonomiska synsättet ser därmed 

människohandeln som en affärsverksamhet inom migrationen, där institutioner strävar efter 

att skapa ekonomisk vinst. En hypotetisk modell av människohandel som affärsverksamhet 

har utvecklats. Syftet med modellen är att öka förståelsen för hur internationella rörelser 

ständigt styrs av en uppsättning institutioner vars främsta motiv är ekonomisk vinning. 

Modellen har påståtts tämligen tillfredsställande men i behov av vidare utveckling.25 

 

                                                
22 IOM Migrant trafficking and human smuggling in Europe (2000) Sid. 9 
23 Ibid. Sid. 9 ff. 
24 Ibid. Sid. 25 f.  
25 Ibid. Sid. 25 f.  
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Den andra åskådningen, människohandel som en kriminell faktor, är nära relaterad till det 

ekonomiska synsättet. Den kriminella utgångspunkten ligger både i sättet offren förs genom 

staters gränser såväl som i den illegala arbetssituation de sedan hamnar i mottagarlandet. 

Åskådningen talar om att marginalisering av vissa grupper tillsammans med en 

återuppbyggnad av en feodal samhällsstruktur i servicesektorn där offren för människohandel 

spelar en viktig roll. Inom detta perspektiv likställs människohandel med slavhandel. En 

slutsats som dragits är att det finns ett samband mellan traditionell organiserad brottslighet 

och en uppsättning aktiviteter som har en entreprenörslik karaktär vilken bedrivs i en 

marknadsekonomi. De handlingar som berör människohandel spänner sig således från quasi-

lagliga till öppet kriminella aktiviteter. Det teoretiska grundantagandet i en stor del av 

litteraturen är att då samtliga inblandade i människohandeln är inbegripna i kriminella 

aktiviteter lämpar sig ämnet människohandel under kriminologins teori.26 

 

Det stora fokus på människohandel som en del av kriminologin medför en stor teoretisk brist. 

Främst försummar det kriminologiska perspektivet människohandelns nära kopplingar till 

mänskliga rättigheter och förbiser ofta offren som precis offer och inte kriminella på lika 

villkor som människohandlarna. Vidare medför en klassificering av människohandel under 

kriminologin att den process som uppstår när migration mellan stater pågår definieras som 

illegal, när den i stället pendlar mellan legal, qvasi-legal och illegal.27 

 

Slutsatsen som kan dras av dessa båda diskurser rörande människohandel tillsammans med 

respektive teoretiska utgångspunkter är att applicerbarheten är låg då människohandel ses ur 

ett perspektiv skiljt från ekonomi eller kriminologi. Människohandel är nära förbundet med 

mänskliga rättigheter, vilket understryks i Trafficking and Women´s Rights men ändå saknas 

relevant teori rörande detta perspektiv. Majoriteten av forskning är utav engelskspråkigt 

ursprung och därmed används begreppet trafficking, vilket får den svenska översättningen 

människohandel. Trafficking används dock brett i internationell forskning, och begreppet 

åsyftar där handel med människor för en bred uppsättning syften där illegal arbetskraft 

tenderar vara den dominerande betydelsen. Den specifika människohandeln med sexuella 

syften behandlas i mycket liten utsträckning och de två ovanstående diskurserna är 

svårapplicerade på företeelsen som är nära sammanbunden med mänskliga rättigheter. 

 

                                                
26 IOM Migrant trafficking and human smuggling in Europe (2000) Sid. 27 f.  
27 Ibid. Sid. 28 
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Den svaga empiriska och teoretiska behandlingen av människohandel med sexuella ändamål 

ur ett internationellt perspektiv är motsägelsefull. Främst vid beaktande av den uppskattade 

fördelningen av offer inom de olika kategorierna av människohandel. Utrikesdepartementet 

beskriver nämligen människohandel med sexuella ändamål som den dominerande och mest 

utbredda varianten av människohandel.28 Ändå är det denna genre som tillägnats minst 

internationell akademisk uppmärksamhet. 

 

Som förklaringsfaktor till att människohandeln existerar i sin nuvarande omfattning i Europa 

ges att beslutsfattare på både nationell samt internationell nivå misslyckas att fatta snabba 

beslut om hemskickande av de inblandade i människohandeln. Tulltjänstemän och nationella 

polismyndigheters insatser motarbetas av de styrandes bristande handlande. De styrandes 

brister i att fatta gemensamma och snara beslut presenteras som den primära orsaken till att 

människohandeln inte bara stagnerat på en konstant nivå utan även ökar. De 

människohandlare som inte skickas tillbaka till ursprungslandet fortsätter således bedriva sin 

organiserade brottslighet.29 Dock ges begreppet människohandel även här bred definition, och 

fokus ligger på handel med människor i syfte att använda dem som svart arbetskraft. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur nationella, internationella och icke-

statliga organisationer på olika nivåer arbetar mot människohandel samt vilket resultat detta 

arbete får.  

 

Fyra länder har valts ut för att få en bild av situationen enligt principen om mest-lika-design. 

Organisationer som har anknytning till dessa länder kommer att väljas ut och undersökas. Jag 

ämnar utreda hur arbetet mot människohandel bedrivs, om de inblandade parterna har 

likartade mål, riktlinjer och värdegrunder samt vilket resultat ansträngningarna får. Om min 

hypotes stämmer, att organisationerna i praktiken motarbetar varandra, avser jag att redogöra 

en möjlig förklaring till detta. 

 

 

                                                
28 Utrikesdepartementet. Fattigdom och människohandel – En strategi för bekämpning av människohandel 

genom Sveriges internationella utvecklingsarbete (2003) Sid. 8 
29 Berdal, M. & Serrano, M. Transnational Organized Crime and International Security (2002) Sid. 119 
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1.4 Frågeställningar 

Enligt problemformuleringen blir frågeställningarna enligt följande; 

• Hur arbetar nationella, internationella och icke-statliga organisationer på olika nivåer mot 

människohandel inom de valda EU-länderna?  

• Vilket resultat får detta arbete, och varför?  

• Arbetar organisationerna mot liknande mål, riktlinjer och värdegrunder? 

• Om inte, motarbetar de varandra i sina ansträngningar? 

• Vad kan förklara resultatet av ansträngningarna mot människohandel? 

 

1.5 Hypotes 

Mot bakgrund av det empiriska underlag som insamlats och redovisats i avsnitten inledning 

och bakgrund lyder hypotesen att de bristande kunskaperna om människohandel i 

kombination med den faktiska ökningen av företeelsen tyder på en kontraproduktivitet bland 

de inblandade organisationerna. Hypotes är således att de omfattande målen och strategierna 

till trots lyckas inte inblandade organisationerna stävja människohandeln. Detta beror då 

sannolikt på bristande kunskap om ämnet, otillräcklig forskning samt uppenbara 

samarbetssvårigheter mellan stater grundade på olika värderingar. 

 

1.6 Definitioner 

De centrala begrepp jag kommer använda är följande; människohandel, sexuella syften, 

prostituerad, sexköpare, mål, organisationer, nationella organisationer, internationella 

organisationer och transnationellt arbete. Dessa definieras sedan enligt nedanstående; 

 

Människohandel handel och rekrytering med människor under tvång, 

bortrövande eller bedrägeri i syfte att exploatera människan 

Sexuella syften sexuell exploatering under tvång av den prostituerade 

kvinnan enligt definitionen av människohandel   

Prostituerad kvinna som mot ekonomisk ersättning, vilka tillfaller henne 

själv eller annan person, utför sexuella tjänster. Kvinnor i 

åldern 16 år och uppåt. 

Sexköpare Person som betalar ekonomisk ersättning för sexuella 

tjänster 
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Mål Nedskrivna och preciserade mål och åtgärdsplaner mot 

människohandel 

Värdegrund Institutioners gemensamma etiska grundantaganden 

Organisationer Större eller mindre sammanslutning av människor som 

stävar efter samma mål 

Nationella organisationer Organisationer som har sin bas inom det egna landet 

Internationella organisationer Organisationer som har sin bas i fler än ett land 

Icke-statliga organisationer Organisationer som arbetar fritt från statlig inverkan 

Transnationellt arbete Arbete mellan organisationer mellan olika länder där 

samtliga strävar efter målet om upphörd människohandel 

 Policy Nedskrivna föreskrifter, där värderingar och riktlinjer 

presenteras 

 

1.7 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att enbart innefatta människohandel med sexuella motiv och 

därmed inte människohandel relaterad till svart arbetskraft, militär rekrytering eller dylikt. 

Människohandeln i fråga kommer även enbart att behandla kvinnor som nyttjas som 

prostituerade och inte män, då kvinnor är kraftigt överrepresenterade som offer för 

människohandel med sexuella motiv. Handel med barn under 16 år kommer heller inte att 

behandlas i denna undersökning, då kategorin särskiljer sig från handel med kvinnor. Jag har 

även valt att enbart studera de ansträngningar som görs mot människohandel i Europa och där 

europiska länder är antingen mottagarland, transitland eller ursprungsland. Valet gjordes för 

att under den begränsade tiden kunna skapa en djupare undersökning med färre variabler. 

Dessutom verkar EU inom Europa och det finns tecken på att europeiska institutioner är 

centrala aktörer i det transnationella arbetet mot människohandel. 

 

1.8 Disposition 

Uppsatsen inleds med en sammanfattande abstract där syfte, problemformulering samt 

centrala slutsatser presenteras. Här anges även de nyckelord som är väsentliga för studien. 

Därefter följer innehållsförteckning inklusive förteckning över figurer och modeller. Sedan 

kommer inledningen med en introduktion till studiens ämnesområde med motivering till hur 

ämnet är statsvetenskapligt relevant. I bakgrunden presenteras studieområdet närmare med 

fokus på uppsatsen behandlande av människohandel. Därefter följer tidigare forskning vilken 

sammanfattar de slutsatser som dragits inom ämnet tidigare.  
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Med underlag av inledning och bakgrund formuleras sedan syftet vilket preciseras ytterligare i 

fem frågeställningar. Efter detta följer definitioner av för studien centrala begrepp samt de 

avgränsningar som gjorts med motivering. I nästa avsnitt presenteras den teori som valts. Det 

teoretiska underlaget sammanfattas och bildar uppsatsens analysmodell. I metodavsnittet 

redogörs för undersökningsdesign, val av analysenheter, tillvägagångssätt samt felkällor. I 

empiriavsnittet presenteras data från de valda analysenheterna enskilt. Sist kommer analysen i 

vilken empirin analyseras genom teorin och slutdiskussionen där resultaten diskuteras. 

Slutligen följer källförteckningen innehållande skriftliga och Internetbaserade källor. 
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2. Teori 

2.1 Nyinstitutionalism 

Institutionalism fokuserar på de regler, normer och värderingar som styr politiska 

förhandlingar. Institutionalism studerar därmed de institutionella arrangemangen inom den 

konventionella politiska världen. Perspektivet betraktar vetenskap som ett resultat av 

organiserad kunskap varpå den främsta statsvetenskapliga kunskapen nås genom empiriskt 

grundad, teoretiskt uppdaterad och relevant samt reflekterande forskning. Institutionalismen 

strävar efter att skapa förbindelser mellan empirisk analys och normativ teori och anhängare 

av institutionalism betraktar sig som arbetande parallellt med utövare av politik.30  

 

Ur institutionalism utvecklades nyinstitutionalism som en reaktion på det bristande sociala 

perspektivet i de dominerande perspektivens inom statsvetenskapen. Nyinstitutionalism 

betonar därmed att organisationerna som är ett resultat av det politiska livet spelar en 

avgörande roll.31 Utvecklingen från institutionalism till nyinstitutionalism har skett genom 

förflyttning av fokus inom sex analytiska punkter enligt nedanstående;  

 

1) från fokus på organisationer till fokus på regler 

2) från formell till informell föreställning av institutioner 

3) from statisk till dynamisk föreställning av institutioner 

4) från underliggande värden till värdekritisk ståndpunkt 

5) från holistisk till separata föreställningar om institutioner 

6) från frihet till delaktighet 32 

 

Nyinstitutionalism betraktas som ett statsvetenskapligt, organiserande perspektiv, snarare än 

som en traditionell teori. Nyinstitutionalismen är en bred politisk infallsvinkel som hålls 

samman av antagandet att institutioner är variabler som förklarar majoriteten av de politiska 

företeelserna. Vikten av institutioner i behov av analys betonas även.33 Inom 

nyinstitutionalism återfinns sju grenar, varav normativ institutionalism och internationell 

institutionalism är två. Normativ institutionalism studerar hur de normer och värderingar som 

uttrycks i politiska institutioner formar den enskilde individens beteende. Internationell 

                                                
30 Marsh, D. & Stoker, G. Theory and Methods in Political Science (2002) Sid. 6 
31 Ibid. Sid. 90 
32 Ibid. Sid. 97 
33 Ibid. Sid. 107 
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institutionalism studerar hur staters beteenden styrs av de strukturella hinder, både formella 

och informella, som återfinns i internationell politik.34 

 

2.2 Nyinstitutionalism och policynätverk 

Policynätverk kan bestå av löst eller nära sammanbundna aktörer och är en del av det 

politiska landskapet. Utan studiet av policynätverk är det problematiskt att förstå policies och 

förändringar i dessa utan att studera de omgivande nätverken. Policynätverksanalys betraktar 

politik som en komplex process vilken äger rum i dagens moderna samhällen. Politiska 

system blir allt mer fragmenterade och formulering samt implementering av policies kräver 

allt fler inblandade institutioner och organisationer. Aktörerna i dessa institutioner är 

beroende av varandra och ansvaret är utbrett dem emellan. Vikten av samordnade aktioner 

och handlingar ökar då samhällsproblemen ökar i komplexitet. Policynätverksanalysen ser 

därmed de politiska systemens viktigaste uppgift som att säkerställa samordnade ageranden i 

samband med policies, där nätverken består av separata organisationer som är beroende av 

varandra. Organisationernas samordnade handlingar är alla nödvändiga för att implementera 

policyn och lösa samhällsproblemet i fråga.35 

 

Policynätverk är ett användbart analytiskt koncept då det i kombination med en modell av de 

inblandade aktörerna kan erbjuda en förklaring av policies samt en förklaring till policyns 

resultat. Modellen som krävs för policyförklaringen skapas via nyinstitutionalism. Detta då 

policynätverk kan betraktas som institutioner enligt definitionen av institutioner; regler som 

hindrar de deltagande aktörernas handlingar.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Marsh, D. & Stoker, G. Theory and Methods in Political Science (2002) Sid. 96 
35 Peters, B. G & Pierre, J. Institutionalism: Volume 2 (2007) Sid. 40 
36 Ibid. Sid. 60 
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Modell 1. Marsh & Rhodes modell av policynätverk 37 

 
 

2.3 New social movement 

New social movement, NSM, är en del av social movement organizations, SMO:s. SMO:s 

spelar en viktig roll som mobiliserande organisationer i sociala rörelser. SMO:s mobiliserar 

sin omgivning för att uppnå en kollektiv handling genom ett politiskt grundantagande om att 

uppnå något positivt alternativt undvika något negativt från myndigheter. Inom 

organisationen återfinns en fastställd policy.38 Medlemmarna inom NSM:s är således politiska 

entreprenörer.39 New social movement är ingen enhetlig teori utan snarare en uppsättning 

teorier inom social movement som utvecklats vidare. Det grundläggande för samtliga grenar 

inom NSM är att de utgör en uppsättning kollektiva handlingar som har ersatt den tidigare 

SMO, vilken i stället lade fokus på rörelser inom den politiska arbetarrevolutionen. Dagens 

                                                
37 Peters, B. G & Pierre, J. Institutionalism: Volume 2 (2007) Sid. 41 
38 McAdam, D. Mf. Comparative Perspective on Social Movements (1996) Sid. 153 
39 Keck, M. E. & Sikkink, K. Activists Beyond Borders (1998) Sid. 31 

 Policygemenskap Förespråkande nätverk 
Medlemskap:   
Antal aktörer Mycket begränsat, ibland 

väldigt exkluderande 
Många 

Intressen Ekonomiskt/ professionellt Bred frekvens av intressen 
Integration:   
Grad av interaktion Frekvent, hög grad av 

interaktion mellan alla aktörer 
inblandande i policyn 

Integration varierar i intensitet 

Kontinuitet Medlemskap, värderingar och 
resultat är ständiga 

Medlemskap, värderingar och 
resultat kan variera 

Samstämmighet Alla aktörer delar 
grundläggande värderingar 
och accepterar resultatet 

Viss grad av delade 
värderingar, men konflikter är 
ständigt närvarande 

Källor:   
Distribution av resurser inom 
nätverk 

Alla aktörer har resurser Vissa aktörer kan ha resurser 

Distribution av resurser inom 
deltagande organisationer 

Hierarkisk Varierande 

Makt Maktbalans mellan aktörer, en 
grupp kan dominera men 
resultatet måste vara positivt 
för att gemenskapen ska 
upprätthållas 

Ojämnt fördelad makt till 
följd av ojämna resurser samt 
ojämn tillgång.  
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sociala rörelser vilka inte arbetar med proletärt, revolutionärt fokus lämpar sig därför under 

beskrivningen NSM:s.40  

 

NSM:s tillhör kategorin förespråkande nätverk.41 Förespråkande nätverk består av 

organisationer som samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål och de kännetecknas av 

frivilligt, ömsesidigt arbete med en struktur av horisontell kommunikation som bas. NGO:s, 

Non-Governmental Organizations, samt INGO:s, International Non-Governmental 

Organizations, spelar en avgörande roll i nationella och internationella nätverk. De initierar 

forskningsfrågor, introducerar nya idéer, erbjuder egeninsamlad information till övriga 

organisationer och institutioner samt utövar lobbying i syfte att nå politisk förändring.42 

 

Den framgång som SMO-nätverk har i sin strävan att skapa inflytande kan mätas i fem 

stadier: 

1. Formulering av agenda samt ståndpunkter  

2. Inflytande på beslutsfattande nationella och internationella organisationer 

3. Inflytande på institutionella procedurer 

4. Inflytande på policyförändringar hos ”target actors” 

5. Inflytande på statens handlingar43 

 

2.4 Kritik av teori samt bemötande 

Av de teorier som valts som analysinstrument för denna uppsats har institutionalism samt 

nyinstitutionalism mött kritik. Det har påståtts att perspektivet inte har möjlighet att förklara 

förändring. Vidare har det sagts att perspektivet inte lägger tillräckligt stor vikt vid enskilda 

handlingar från organisationer, institutioner eller individer. Enligt de begreppsmässiga 

definitionerna har kritik framförts rörande att perspektivet inte klargör innebörden i de 

använda begreppen. Det grundläggande begreppet, institutioner, har menats inte definieras 

tydligt nog.44 Slutligen har kritiker menat att nyinstitutionalism inte tillför något nytt till den 

statsvetenskapliga disciplinen. Perspektivet är en utveckling ur institutionalism men bidrar 

inte i tillräckligt stor utsträckning för att underbygga sin existens, anser kritikerna.45 

 
                                                
40 Buechler, S. M. Social Movements in Advanced Capitalism (1999) Sid. 42 f. 
41 Keck, M. E. & Sikkink, K. Activists Beyond Borders (1998) Sid. 25 
42 Keck, M. E. & Sikkink, K. Activists Beyond Borders (1998) Sid. 8 f. 
43 Keck, M. E. & Sikkink, K. Activists Beyond Borders (1998) Sid. 25 
44 Peters, B. G & Pierre, J. Institutionalism: Volume 1 (2007) Sid. 215 ff.  
45 Le Courts, A. New Institutionalism – Theory and Analysis (2005) Sid. 3 
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Huruvida institutionalism samt nyinstitutionalism saknar möjlighet att förklara förändring är 

irrelevant för denna studie, då syftet enbart är att studera den faktiska situationen i samarbetet 

mellan de valda fallen i dagsläget. Att perspektiven inte lägger tillräckligt stor vikt vid 

enskilda handlingar är heller inte väsentligt, då teorin även kompletteras med teoretiskt 

material baserat på sociala rörelser vars fokus är aktörers handlingar. Den påstådda oklarheten 

kring begreppen undanröjs genom de för uppsatsen definierade begreppen, genom vilka även 

teorin tolkas. Mot denna bakgrund lämpar sig perspektivet som förklaringsfaktor i 

undersökningen. 
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2.5 Analysmodell 

Enligt ovanstående teoretiska utgångspunkter bildas följande analysmodell. Analysmodellen 

illustrerar hur ett europeiskt, mellanstatligt samarbete mot ett internationellt problem på 

europeisk grund kan bedrivas. Arbetet influeras enligt modellen av organisationer på 

internationell nivå såväl som organisationer på överstatlig europeisk nivå. Även icke-statliga 

organisationer inverkar på arbetet.  

 

Modellen ska därför förstås lodrätt där den internationella nivån påverkar underliggande 

nivåer genom att förmedla värderingar. Den överstatliga nivån omsätter dessa värderingar i 

policies och policyförslag som riktas till de enskilda medlemsstaterna. Policynätverk verkar 

på internationell bas ovanför de enskilda staterna med att samla och koordinera de resurser 

som de enskilda länderna har tillförfogande och förmedlar sedan dessa ansträngningar i 

projekt baserade i medlemsstaterna. Medlemsstaterna applicerar de internationella 

värderingarna och överstatliga policyförslagen och angriper problemet med nationella resurser 

och institutioner. Dessa ansträngningar illustreras av tjockare svarta pilar riktade mot 

problemet. Samtidigt bedrivs mellanstatligt arbete mellan enskilda stater vilket illustreras av 

svaga, svarta pilar.  

 

Modell 2. Analysmodell 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsdesign 

Angreppssättet för vilket undersökningen kommer att utföras är genom en deduktiv metod då 

utgångspunkten ligger i tidigare forskning beträffande arbete mot människohandel.46 Då den 

tidigare forskningen innehåller stora empiriska luckor kommer min strävan vara att 

komplettera dessa. Jag ämnar utgå från fyra olika europeiska länder, vilka alla är medlemmar 

i EU. Valet av länder baseras på mest-lika-design vilken medför ett strategiskt urval 

beträffande fallen.47 Fallen är således typiska för liknande länder och de slutsatser som dras 

genom dessa kan ge god information om länder med liknande förhållanden.48 Jämförande 

fallstudier kan aktsamt användas vid generaliseringar, beroende på hur fallen valts samt de 

slutsatser som dragits genom fallen.49 

 

3.2 Val av analysenheter 

3.2.1 Val av länder 

Indikationer på att antalet offer för trafficking ökar kommer från europeiska källor men 

informationen är inte alltid tillförlitlig. Säkra källor rörande människohandelns befintliga läge 

är fåtaliga. Utrikesdepartementet presenterar i Trafficking in Women and Children in Asia and 

Europe att mottagarländerna av människohandelsoffer främst utgörs av västeuropeiska länder 

medan kvinnorna hämtas från central-, öst-, samt sydöstra Europa.50 Som ursprungsland 

varifrån offren för trafficking hämtas identifieras baltstaterna primärt. Från baltstaterna fraktas 

sedan kvinnorna till Västeuropa, Polen och Israel. Majoriteten av kvinnor som exploateras 

sexuellt i Skandinavien härstammar från baltstaterna.51 Ecpat uppger att majoriteten av de 

offer som förs in i Sverige härstammar från Estland och Litauen.52 Säkra uppgifter om antalet 

kvinnor från respektive stat saknas. 

 

De valda länderna utgörs därmed av Sverige och Danmark som har många likartade variabler 

vilket även gäller i förhållandet mellan Litauen och Estland. Respektive par länder är därmed 

sammansatta enligt principen om mest-lika-design.53 Relevanta faktorer att beakta vid val av 

                                                
46 Esaiasson, P. Mf. Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) Sid. 149 
47 Ibid. Sid. 113 
48 Flyvbjerg, B. Five Misunderstandings About Case-Study Research (2006) Sid. 230 
49 Esaiasson, P. Mf. Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) Sid. 225 
50 Ministry of Foreign Affairs Trafficking in Women and Children in Asia and Europe (2001) Sid. 22 
51 Ibid. (2001) Sid. 25 
52 Hemsida 5 - Ecpat 
53 Esaiasson, P. Mf. Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) Sid. 113 
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fall enligt principen är landets ekonomiska status, arbetslösheten samt graden av socialt 

skyddsnät. Dessa faktorer påverkar om landet blir ett ursprungsland för kvinnliga offer eller 

ett mottagarland.54 Sveriges BNP/capita beräknat i US dollar år 2006 tillsammans med 

motsvarande siffra för Danmark var avsevärt högre än BNP i både Estland och Litauen. 

Sverige och Danmark är därigenom betydligt starkare ekonomiska stater än Estland och 

Litauen.55 Arbetslöshetssiffrorna för Sverige var samma år högre än övriga länder, där 

Danmark placerade sig bäst. 56 Det relevanta i sammanhanget är dock arbetslösheten bland 

unga kvinnor, vilka utgör målgruppen för människohandlarna. Kvinnor var arbetslösa i högre 

grad än män i både Estland och Litauen, vilket gör ländernas siffror otillförlitliga då de 

inkluderar båda könen.57 

 

Tabell 1. Ländernas BNP samt arbetslöshet år 2006 (US dollar samt procent) 

 BNP  
 

Arbetslöshet 
Total 

Arbetslöshet ungdom 
Total 

Sverige 41 945 8,2 17,5 
Danmark 50 808 3,9 7,7 
Estland 11 238 7,9 12,0 
Litauen 8 419 6,8 12,2 
 

 

Sverige och Danmark har universellt omfattande välfärdssystem som finansieras med statliga 

medel. Detta innebär en grundtrygghet för landets invånare som samtliga har rätt till en 

grundtrygghet då de är i behov av sociala skyddsnät.58 Jämfört med övriga EU-länder 

spenderar Litauen och Estland, tillsammans med Lettland, lägst andel av BNP på välfärden 

och det sociala skyddsnätet.59 Sverige och Danmark fungerar som mottagarländer för kvinnor 

från ursprungsländerna Litauen och Estland.60 De fyra länderna är även medlemmar i EU, 

vilket medför att de alla lyder under samma överstatliga organisation.61 Mot bakgrund av 

ovanstående fakta lämpar sig de valda länderna som fall för att besvara frågeställningarna. 

 

                                                
54 Hemsida 3 - Samverkan mot trafficking 
55 Hemsida 12 - Regeringens hemsida 
56 Hemsida 13 - Eurostat 
57 Hemsida 14 - Trafficking in Women: Monitoring of Situation in Estonia 
58 Hemsida 15 - Statistiska centralbyrån 
59 Hemsida 16 - TCO-tidningen 
60 Ministry of Foreign Affairs Trafficking in Women and Children in Asia and Europe (2001) Sid. 25 
61 Hemsida 17 - Regeringens hemsida 
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3.2.2 Val av organisationer 

Organisationerna som valts fungerar på internationell, nationell samt icke-statlig nivå. Här 

följer en redogörelse för de valda organisationer som utgör undersökningens analysenheter 

med motivering till varför de valts. På internationell nivå är Europol den huvudsakliga, 

överstatliga organisationen som arbetar mot trafficking i Europa samt de för undersökningen 

valda länderna. Europol är Europeiska unionens organ för verkställande av lag och 

människohandel tillhör kategorin organiserad brottslighet.62 På internationell nivå kommer 

även FN, Förenta Nationerna, att studeras. Den internationella organisationen är vald då 

främjar mänskliga rättigheter och bedriver en stor del av sitt arbete runt detta ämne.63 

Mänskliga rättigheter är nära sammanbundet med människohandel, vars verksamhet inkräktar 

på individens rättigheter.64 

 

På nationell nivå har organisationer verksamma inom statlig förvaltning valts. Dessa varierar 

mellan de olika länderna men har gemensamt att de alla är inblandade i policyförfattande 

rörande trafficking. Bland icke-statliga organisationer, NGO:s, har organisationen CATW, 

Coalition Against Trafficking in Women, valts ut. Valet baserades på det faktum att CATW 

fungerar som en paraplyorganisation för arbete mot människohandel samt att organisationen 

har mycket lång erfarenhet av internationellt arbete och policyutveckling inom området.65 

CATW kommer även att klassificeras som en institution, baserat på dess historik, struktur 

samt omfattning. 

 

Analysenheterna utgörs därmed av de fyra länderna; Sverige, Danmark, Estland och Litauen 

samt respektive lands statliga policyförfattande organisationer. Vidare är Europol och FN som 

internationella organisationer samt CATW som icke-statlig organisation undersökningens 

analysenheter.  

 

De mest centrala policies eller åtgärdsprogram har valts ut för respektive organisationer, detta 

på grund av att en fullständig presentation av samtliga policies och strategier skulle bli allt för 

omfattande. De val som gjorts baseras på strategiskt urval då de är noggrant utvalda mot 

bakgrund av relevans, omfattning samt förekommande i nationella alternativt internationella 

källor. 

                                                
62 Hemsida 18 - Europol 
63 Hemsida 19 - FN 
64 Hemsida 20 - Interpol  
65 Hemsida 21 - CATW 



Växjö universitet  Anna Fagerström 
 

 22

3.3 Tillvägagångssätt 

Efter att ämnesområde och problem formulerats ägnades mycket tid åt att läsa om ämnet. Det 

bristande empiriska underlaget tillsammans med konstanta osäkra källor gjorde processen 

mycket tidskrävande. Tidigare forskning samlades in och sammanställdes. Därefter valdes 

relevant teoretiskt underlag och analysramen skapades. Efter att jag fått en klarare bild över 

situationen i Europa gjordes valen av fall. Fallen och analysenheterna bygger på strategiskt 

urval gjordes efter en genomgång av möjliga analysenheter. När analysenheterna var klara 

samlades nödvändig empiri in vilken sedan analyserades med teorins hjälp och diskuterades i 

slutdiskussionen. 

 

3.4 Problem under studien 

Det primära problemet under studiens gång har som tidigare nämnts varit de konstant osäkra 

källorna och den bristande empiriska forskningen. Majoriteten av vetenskaplig litteratur 

konstaterar i samband med presentation av data att källan inte varit fullständigt tillförlitlig. 

Den presenterade datan är ofta återanvänd från en ursprungskälla och sedan publicerad i en 

uppsättning sekundärkällor.66 I kombination med den bristande forskningen som gjorts inom 

ämnet människohandel, och i synnerhet människohandel med sexuella syften, har detta skapat 

stora problem. Att ingen tidigare forskning funnits beträffande, eller i närheten av, de 

frågeställningar som ställts i inledningen försvårade ytterligare. 

 

I tidigare forskning särskiljs inte stater, utan det talas om Östeuropa/Sydeuropa/Skandinavien 

som enheter. Detta har försvårat eftersom denna studie bygger på en fallstudiedesign och 

vikten av utskiljning och studie av enskilda stater är västenlig. Det har varit mycket 

tidskrävande att söka tillförlitliga källor samt reda ut enskilda länders förhållanden. 

 

Ytterligare har begreppsförvirringen som råder inom det studerade ämnet bidragit till 

svårigheter. Termer i det vetenskapliga språket ska vara entydiga och därmed enbart betyda 

ett enda begrepp. Om en term används i betydelsen av två eller flera begrepp är den 

mångtydig vilket skapar förvirring.67 I den engelskspråkiga, vetenskapliga litteraturen 

används begreppet trafficking med översättningen människohandel. Trafficking, eller human 

trafficking, kan ha betydelsen av handel med människor i syfte utnyttja i svart arbetskraft, i 

illegalt migrationssyfte alternativt med sexuella motiv. I IOM:s Migrant trafficking and 

                                                
66 Ministry of Foreign Affairs Trafficking in Women and Children in Asia and Europe (2001) Sid. 3 
67 Esaiasson, P. Mf. Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) Sid. 20 
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human smuggling in Europe diskuteras begreppsförvirringen och författarna når slutsatsen att 

begreppet human trafficking enbart bör ha betydelsen människohandel med kvinnor och barn 

i med sexuella motiv.68 

 

3.5 Felkällor 

I IOM:s Migrant trafficking and human smuggling in Europe konstateras de otillförlitliga 

uppgifterna samt bristande forskningen. En anledning till svårigheterna med att bedriva 

vetenskaplig forskning inom ämnet och analysera befintliga policies uppges vara den 

uppenbart bristande datan.69 Detta gäller även för denna uppsats så en felkälla torde vara att 

de data som används inte är korrekt överensstämmande med verkligheten alternativt att 

policies inte tillämpas som tänkt. Vidare att alla undersökta organisationer använder 

begreppen i skilda betydelser kan betraktas som en felkälla. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

En undersöknings validitet avgör huruvida en studie undersöker det som den utger sig för att 

undersöka. De frågor som formulerats på den teoretiska nivån måste således undersökas på 

den empiriska nivån för att validiteten ska betraktas som god. Begreppsvaliditeten utgörs av 

överensstämmelse mellan de teoretiska definitionerna och de operationella indikatorerna 

tillsammans med en frånvaro av systematiska fel. Resultatvaliditet uppstår då de frågor som 

påstås undersökas verkligen undersöks. Reliabilitet betyder att frånvaron av systematiska fel 

leder till att undersökningen når samma resultat vid upprepade försök. Genom dessa begrepp 

kan slutsatsen dras att en undersökning får god resultatvaliditet genom god begreppsvaliditet 

och hög reliabilitet.70 

 

I denna studie har de centrala aktörerna inom respektive organisationsnivå valts ut för att 

besvara de frågeställningar som ställts. Då frågeställningarna rör hur det mellanstatliga arbetet 

mot människohandel bedrivs måste arbetet undersökas, fokus ligger på de internationella 

relationerna. De internationella relationerna studeras varpå slutsatser kan dras som besvarar 

de teoretiskt preciserade frågeställningarna. Validiteten är därmed uppfylld. 

Begreppsvaliditeten uppfylls genom att de teoretiska definitionerna och operationella 

indikatorerna överensstämmer. Detta förutsätter dock att samtliga undersöka organisationer 

                                                
68 IOM Migrant trafficking and human smuggling in Europe (2000) Sid. 23 f.  
69 Ibid. Sid. 9.  
70 Esaiasson, P. Mf. Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) Sid. 63 
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åsyftar samma betydelse i de använda begreppen, utförligare behandlat i avsnitt 3.3 Problem 

under studien rörande begreppsförvirringen. Några systematiska fel, vilka påverkar 

reliabiliteten, har heller inte gjorts då denna typ av undersökning inte kräver systematiskt 

upprepade försök. Därmed är studien en god resultatvaliditet genom den goda 

begreppsvaliditeten och höga reliabiliteten. Undantaget osäkerheten i begreppsvaliditet 

beroende på externa faktorer i de enskilda organisationerna vilken påverkar alla 

undersökningar av denna karaktär. 

 

3.7 Analysmodell innefattande analysenheter 

Den analysmodell som skapats genom de teoretiska utgångspunkterna utformas enligt 

följande då analysenheterna appliceras. Nedanstående modell utgör därmed den tänkta 

funktionen av ett väl fungerande mellanstatligt samarbete inkluderande organisationer på 

olika nivåer inriktat på att bekämpa en internationellt organiserad brottslighet. 

 

Modell 3. Analysmodell innefattande analysenheter 
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4. Empiri 

Empirin presenteras enligt uppdelningen organisationer på internationell nivå, organisationer 

på icke-statlig internationell nivå samt nationell nivå. Således inleds avsnittet med en 

presentation av de internationella organisationerna Europol och FN, följt av den icke-statliga 

organisationen CATW samt de enskilda ländernas förhållanden. Presentationen i denna 

ordning är konstruerad så att den erbjuder en internationell översikt för att sedan presentera de 

enskilda staternas situation. Europols expertgrupps policyförslag tillsammans med FN:s 

Palermoprotokoll som presenteras nedan fungerar därmed som utgångspunkt för den 

empiriska sammanställningen. 

 

4.1 Organisationer på internationell nivå 

4.1.1 Europol 

Europol är EU:s polisbyrå med uppgift att hantera kriminella underrättelser inom EU:s 

medlemsstater. Europol ska underlätta och förbättra effektiviteten samt samarbetet mellan 

medlemsstaternas egna auktoriteter så att internationell, organiserad brottslighet kan 

bekämpas.71 Europol har deltagit i en mängd olika utredningar rörande människohandel på 

internationell grund. Organisationens stora uppgifter är att ordna expertmöten, kurser samt 

konferenser med syftet att sprida information till den personal som är verksam inom 

området.72 En del av de insatser som Europol bedriver för att stävja människohandel med 

tillhörande policies och riktlinjer är inte tillgängliga för allmänheten, men viss information är 

publicerad.73 År 2003 tillsatte Europol en speciell expertgrupp kallad Trafficking in Human 

Beings Group vars uppgift är att stärka EU:s krafter i kampen mot människohandel. Gruppen 

presenterade i en utredning 2004 policyförslag som de menade bör ligga till grund för det 

internationella samarbetet mellan medlemsstaterna samt riktlinjer för de enskilda staterna. 

Nedan presenteras de centrala förslagen i denna utredning; 

 

1. Det är viktigare för de enskilda staterna att fokusera på de slavlika förhållanden i vilka 

människohandelsoffren hålls i, istället för de mekanismer som för offren till 

exploateringen. 

2. EU:s medlemsstater ska alltid kriminalisera alla handlingar som medför exploatering av 

människor. 

                                                
71 Hemsida 22 - Europol 
72 Ministry of Foreign Affairs Trafficking in Women and Children in Asia and Europe (2001) Sid. 48 
73 Hemsida 22 - Europol 
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3. De enskilda staternas policies ska klart uttrycka att människohandel är ett allvarligt brott 

samt ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Därför ska staterna behandla 

människohandelsbrott avskiljt från andra former av organiserad brottslighet samt även 

avskiljt från andra frågor om migration. 

4. Utgångspunkten ska vara ett perspektiv baserat på mänskiga rättigheter i den vidare 

utvecklingen av mänskliga rättigheter. Ansträngningarna mot människohandel ska 

utformas så att de fungerar tillsammans med de mänskliga rättigheterna. 

5. Därmed bör en ”Human Rights Assessment Model” utvecklas rörande samarbete mellan 

icke-statliga organisationer samt institutioner för mänskliga rättigheter. Modellen ska 

användas för att undersöka samt utvärdera hur mänskliga rättigheter behandlas i 

lagstiftning mot människohandel, i policies samt i det praktiska arbetet. 

6. Ett holistiskt perspektiv, baserat på arbete på flera nivåer, är nödvändigt på grund av 

ämnets komplicerade natur. Därför ska arbete bedrivas tillsammans med en uppsättning 

aktörer på olika nivåer där vikten av icke-statliga aktörer betonas. De icke-statliga 

aktörerna spelar en viktig roll i stödjandet av demokratiska processer samt övervakandet 

av de enskilda staternas insatser. 

7. För att underlätta samarbete mellan stater bör ett europeiskt närverk bildas för arbete mot 

människohandel, där aktörer byter information, utvecklar, övervakar samt utvärderar anti-

människohandel policies. 

8. Den befintliga bristen på tillförlitlig data bör avhjälpas med en mekanism med uppgift att 

systematisk samla in och analysera data från olika aktörer på samtliga nivåer. 

9.  Grundläggande för detta samarbete är att samtliga medlemsstater avsätter tillräckliga 

ekonomiska resurser för att uppfylla ovanstående punkter.74 

 

4.1.2. FN 

FN:s konvention Trafficking of Human Beings som utkom år 2000, även kallar 

Palermoprotokollet, betonas i sjätte kapitlet vikten av att behandla offren för människohandel 

på ett korrekt sätt. Offrens rättigheter till fysisk, psykisk samt social återhämtning preciseras 

tillsammans med rättigheter rörande rättslig hjälp, bostad, samt arbetsmöjligheter.75  

                                                
74 Hemsida 23 - Europol 
75 Hemsida 24 - FN 
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4.2 Icke-statliga organisationer på internationell nivå 

4.2.1 CATW 

The Coalition Against Trafficking in Women-International, CATW, är en icke-statlig, 

nätverksorganisation vars arbetsområde är att motarbeta människohandel med sexuell 

inriktning på internationell nivå. CATW var den första icke-statliga organisationen som 

inriktade sitt arbete på att motverka människohandel då den grundades 1988. Organisationen 

förespråkar mänskliga rättigheter och fokuserar på kvinnans rättigheter då de menar att det är 

en grundläggande mänsklig rättighet att slippa utnyttjas sexuellt i samtliga former. Kvinnor 

ska således ha rätten till sexuell integritet och självbestämmande över sin egen kropp.76 

CATW fungerar som en paraplyorganisation och arbetar med att få organisationer på olika 

nivåer världen över att samarbete i kampen mot människohandel.77 

 

CATW bedriver tillsammans med European Women's Lobby, EWL, ett projekt vars uppgift 

är att stödja icke-statliga organisationer ibland annat Estland och Litauen tillsammans med 

ytterliga elva europeiska länder. Projektets manar till att uppmärksamma och fylla hål i 

nuvarande människohandelsprogram- och policies, arbeta för jämställdhet samt arbeta mot 

sambandet mellan handel med människor och prostitution. Dess mål är enligt följande; 

 

1. Utveckla hållbara handlingsmetoder och strategier för att motverka människohandel med 

sexuella motiv. 

2. Verka för jämställdhet mellan könen. Vidare ska en kulturell och politisk samstämmighet 

rörande begrepp och värderingar instiftas för att förändra lagar och jämställdhetspolitiken. 

3. Upplysa om orsakerna till både prostitution och människohandel med sexuella motiv. 

4. Belysa förhållandet mellan våld mot kvinnor och den medföljande normaliseringen av 

utnyttjande av kvinnor samt kvinnors kränkta rättigheter. 

5. Arbeta för att stävja efterfrågan på människohandelsoffer. 

6. Verka för att skapa alternativ till de legala åtgärder samt policyförslag som rör 

legalisering av sexindustrin, avkriminalisering av bordeller eller dylika förslag.78 

 

Det nationella projektet CATW bedriver i Estland baseras på en gräsrotsstrategi där fokus 

ligger på att lagstiftningen ska ändras så att människohandel motverkas mer effektivt. 

                                                
76 Hemsida 25 – CATW  
77 Hemsida 26 – CATW  
78 Hemsida 27 – CATW  
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Allmänhetens kunskap ska öka så att opinionen mot människohandel ökar och bättre 

lagstiftning kan införas. I Litauen syftar den nationella kampanjen till att stödja den 

nuvarande lagstiftningen samt verka för att den efterföljs av polismyndigheten. Även den 

litauiska allmänheten ska upplysas för att resa opinion mot sexköpare. Fokus i de båda 

nationella kampanjerna ligger på att stävja efterfrågan på människohandeln.79 

 

CATW strävar efter att uppnå följande specificerade policyreform för de tre baltstaterna, 

Estland, Lettland och Litauen; 

 

1. Sprida information, forskning samt förespråka tillkomsten av nätverk i baltländerna. 

2. Träna journalister i att presentera människohandelsfrågor på ett korrekt sätt. 

3. Utbilda och träna rättsväsendet om relationen mellan prostitution och människohandel, 

faran i att legalisera prostitutionen samt verka för alternativa policies grundade på andra 

värderingar.80  

 

4.3 Organisationer på nationell nivå 

4.3.1 Sverige  

Den 1 juli 2002 blev människohandel i och med införandet i brottsbalken, 4 kap. a 4 § ett nytt 

brott i Sverige. Denna lag definierade människohandel enbart enligt sexuella ändamål. En 

expansion av lagen skedde 2004 då tillägget kom att innefatta även människohandel som sker 

inom Sveriges gränser. Tillägget innebar även att begreppet människohandel utvidgades till 

att innebära handel med människor för tvångsarbete eller i syfte att använda mänskliga 

organ.81 För att en människohandlare ska kunna dömas för brott mot lagstiftningen mot 

människohandel krävs att tvång eller vilseledning har utövats mot offret i de fall offret är över 

18 år. Straffet för människohandel är fängelse i mellan två till tio år.82 I en rapport från 

Rikskriminalpolisen har lagen tillämpats ett flertal gånger och de dömda har tilldömts straff 

på mellan två till drygt fem år.83 

 

Sveriges regering kungör att den övergripande policy som används för att motarbeta 

människohandel är den av NATO, North Atlantic Treaty Organisation, antagna policyn mot 

                                                
79 Hemsida 27 – CATW  
80 Hemsida 27 – CATW  
81 Hemsida 28 - Regeringskansliet  
82 Hemsida 5 - Ecpat  
83 Hemsida 29 – Polisen 
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människohandel år 2004. Sverige var aktivt deltagande i utformningen av policyn och dess 

tillhörande riktlinjer. Regeringen betonar vikten av att både policy och riktlinjer 

implementeras i praktiken i kampen mot människohandel, både genom spridande av policyns 

existens samt uppföljning av fältpersonals agerande.84 Den tillämpade policyn från NATO 

lyder enligt nedanstående punkter; 

 

1. Människohandel är ett allvarligt, transnationellt brott mot de mänskliga rättigheterna som 

kräver koncentrerade multilaterala aktioner för att motarbetas. Människohandel är dagens 

slavhandel som gynnar korruption och organiserad brottslighet. 

2. En policy grundad på nolltolerans beträffande människohandel krävs. Tillsättande av 

personal tillsammans med utbildning är nödvändig för att motarbeta människohandeln. 

3. NATO kommer att stödja samarbete mellan medlemsstaterna och andra institutioner samt 

icke-statliga aktörer. Vikten av informationsutbyte mellan NATO och EU understryks. 

4. Arbete mot trafficking ska bedrivas överensstämmande med policies fattade av FN och 

andra internationella organisationer. 

5. Medlemsstater lovar enligt undertecknandet av policyn att de ser över den nationella 

lagstiftningen rörande människohandel i syfte att förbättra samt att uppmuntra andra stater 

att göra detsamma. Vidare att garantera all personal som arbetar med NATO-frågor 

utbildning samt upplysning om människohandelns problem. Slutligen ska 

medlemsstaterna även utvärdera sina ansträngningar.85 

 

Sveriges regering har utarbetat en strategi för hur landet i internationellt samarbete ska 

motarbeta människohandel.86 Åtgärdsstrategin består av tre delar, där den första delen handlar 

om förebyggande åtgärder. Den andra delen handlar om stärkt nationell lagstiftning där 

människohandlarnas illegala handlingar uppmärksammas. Den tredje punkten förordar skydd 

av offren då den illegala verksamheten uppdagats.87 Svenska kyrkan har uttryckt vilja att 

hjälpa offren enligt denna punkt.88 Strategin har anammats av andra nationella och 

internationella organisationer.89 Regeringen har vidare avsatt 30 miljoner kronor för att 

                                                
84 Hemsida 30 – Regeringens hemsida för mänskliga rättigheter 
85 Hemsida 31- NATO  
86 Hemsida 32 – Regeringskansliet 
87 Utrikesdepartementet - Fattigdom och människohandel – En strategi för bekämpning av människohandel 

genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete (2003) Sid. 18 f.  
88 Hemsida 33 – Svenska kyrkan  
89 Hemsida 34 - CATW 
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motarbeta människohandel, varav 10 miljoner tilldelades Rikspolisstyrelsen. Resurserna ska 

fördelas på informationsspridning i polismyndigheter, handlinsplaner samt åtgärdskort.90  

 

4.3.2 Danmark 

Den danska regeringen ser människohandel som en ökande problematik i samhället. Landets 

lag förstärktes 2002 och uttrycker numer att människohandel är ett allvarligt brott som kan ge 

upp till åtta års fängelse för den som handlat och exploaterat människor för personlig vinning. 

Lagen tillämpades första gången 2004 då de åtalade människohandlarna dömdes för brott mot 

lagen om människohandel.91 

 

Regeringen arbetar efter den svenska anti-människohandelsmodellen där information sprids 

och förebyggande åtgärder utförs. Dessa förebyggande åtgärder inriktas på att ge stöd åt de 

individer som fallit offer för människohandel samt allmänheten. Lagstiftningen ses över och 

skärps enligt den andra delen av modellen. Den tredje punkten, skydd av offren, tillämpas 

starkt då kontakt och samarbete inrättas med statliga och icke-statliga organisationer i offrens 

hemländer. Detta för att offren så säkert som möjligt ska kunna återvända till sina 

hemländer.92 

 

4.3.3 Estland 

Den icke-statliga organisationen LICHR, The Legal Information Centre for Human Rights, 

presenterar i utredningen Trafficking in Women: Monitoring of Situation in Estonia ett flertal 

brister i Estland arbete mot människohandel. De brister som presenteras lyder enligt följande; 

 

1. Estland saknar statlig policy för ett tillvägagångssätt att motarbeta människohandel. 

2. Landet saknar även relevanta informationsprogram och handlingsprogram. 

3. Landet saknar lagstiftning mot människohandel. 

4. Aktiviteter som upplyser allmänheten om människohandel är svaga och måste därför 

förstärkas. Aktiviteterna är väsentliga då de kan hindra potentiella offer från att hamna i 

människohandelsindustrin.93 

 

                                                
90 Hemsida 35 – Polisen  
91 Hemsida 36 – Regeringens hemsida för mänskliga rättigheter 
92 Ibid.  
93 Hemsida 14 - Trafficking in Women: Monitoring of Situation in Estonia 
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En undersökning från International Policy Fellowship Program of Central European 

University har konstaterat att den rättsliga synen på människohandel varierar stort mellan de 

tre baltstaterna. Estland betraktar människohandel enligt en gråskala där handlingarna inte är 

kriminella då de saknas lagstiftning och paragrafer i frågan men inte heller betraktas som helt 

legala. Dock har länderna jämförbar lagstiftning rörande koppleri, förmedling av prostituerade 

samt organisering och bedrivning av bordeller.94  

 

4.3.4 Litauen  

Litauen har en instiftat en lag vilken kriminaliserar prostitution genom den prostituerades 

handling. Den prostituerade straffas genom bötesfällning med en administrativ summa. 

Sexköparen straffas således inte.95 Landet har en lagstiftning mot människohandel som 

infördes 2003 enligt definitionen "försäljning, förvärv eller annat bortförande av person med 

syfte att erhålla materiell eller personlig vinning". Den som döms för brott mot lagen om 

människohandel kan tilldömas maxstraffet åtta år. Vidare finns en uppsättning lagar inom 

området, exempelvis lagen om förtjänst på annans prostitution, olovligt frihetsberövande samt 

försäljning och förvärv av barn.96  

 

Den litauiska staten bedriver även ett program för förebyggande och kontroll av 

människohandel och prostitution. I programmet används FN:s definition av människohandel 

som uttrycks i  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children. Litauen för en moralisk och värderingstyngd debatt i frågan om 

människohandel där människohandelsoffren ofta jämförs med frivilligt prostituerade. 

Prostitution ses som moraliskt förfall och betraktas som inkörsporten till att kvinnor hamnar i 

människohandelsindustrin. Moralen och värderingarna återspeglar sig även i den ovan 

nämnda lagstiftningen som enbart straffar kvinnan som säljer den sexuella tjänsten och inte 

mannen som köper den. Kvinnans moral är i större utsträckning ämne för debatten än 

mannens.97 

 

Huvudreligionen i Litauen är romersk katolicism.98 Kyrkans representanter är aktiva och 

utövar stort inflytande på debatten om människohandel. En representant för kyrkan har 

                                                
94 Hemsida 37 – Policy paper 
95 Ibid. 
96 Hemsida 38 – Sveriges ambassad 
97 Ibid. 
98 Hemsida 39 – Litauens turistinformation 
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uttryckt åsikten att människohandelsoffren inte borde kallas offer med anledning av att 

somliga verkar tycka om sitt arbete. På så sätt skuldbeläggs kvinnan.99 Huvudreligionen i 

Estland är den luterska kyrkan, men den romerska katolicismen utgör även en stor aktiv 

religion för många av landets invånare.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 Hemsida 38 – Sveriges ambassad 
100 Hemsida 40 – Estlands ambassad i Stockholm 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer de fem frågeställningarna att besvaras under enskilda avsnitt. Detta 

för att lättare särskilja frågeställningarnas problemområden samt underlätta följandet av den 

röda tråden då frågeställningarna bygger på varandra. Därefter sker en övergripande 

sammanfattning av de resultat som framkommit genom de olika frågeställningarna. 

 

5.1 Hur arbetar nationella, internationella och icke-statliga organisationer på olika 

nivåer mot människohandel inom de valda EU-länderna? 

Den valda teoretiska grunden för uppsatsen är nyinstitutionalism vilken betonar 

organisationers roll på den politiska arenan. Fokus för perspektivet ligger på regler, den 

informella och dynamiska föreställningen av institutioner samt den värdekritiska 

ståndpunkten. Uppfattningen om institutioner är inte holistisk utan separat och perspektivet 

betonar begreppet delaktighet i samband med institutioner. 

 

Utifrån det nyinstitutionella perspektivet kan därför slutsatsen dras att de undersökta 

institutionerna fokuserar på regler i form av policies och andra former av riktlinjer. Medan de 

internationella, överstatliga organisationerna, Europol och FN, fokuserar på policyförfattande 

och definitioner av viktiga begrepp för värdegrunder, koncentrerar sig de nationella 

organisationerna på att implementera den internationellt författade policyn. Ett exempel på 

detta är Danmarks regering som studerade lagstiftningen rörande människohandel varpå de 

sedan skärpte lagen. Skräpningen av lagen lyder enligt Europols policyförslag, andra och 

tredje punkten sammanfattade av policyförslaget i helhet och presenterade under det 

empiriska avsnittet. 

 

Den icke-statliga organisationen CATW som verkar på internationell nivå fungerar däremot 

som en paraplyorganisation där målet är att samordna de resurser som nationella samt 

internationella organisationer erbjuder. De olika institutionernas arbetssätt fokuserar på regler, 

och policies sett ur det nyinstitutionella perspektivet. Det figurerar även en informell 

föreställning av institutioner, då det i policies betonas vikten av informellt samarbete i 

nätverksorganisationer. Europol, FN och CATW, som tillsammans utgör de internationellt 

verksamma organisationerna som studerats, förlitar sig i sin policyförfattning på att de 

enskilda staterna med tillhörande institutioner vill och kan implementera policies rörande 

människohandel. Detta uttryck från de internationellt baserade organisationerna tyder på en 
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dynamisk föreställning om institutioner, vilket är kännetecknande för nyinstitutionalism. 

Europol och CATW uttrycker underförstått i sina respektive policies att institutionerna som 

tilldelas policyimplementeringen är självverkande och ska ses som tillräckligt 

handlingskraftiga att uppfylla målen. Även om det är relevant med mellanstatligt samarbete 

för att lyckas med implementeringen. 

 

Institutionerna är även dynamiska i det mellanstatliga samarbete där de ingår i varierande 

nätverksorganisationer. Institutionalismen betraktade organisationer som statiska då 

perspektivet inte ansåg dem kunna förändras, medan nyinstitutionalismen istället betonar den 

föränderlighet institutioner genomgår. CATW fungerar som en dynamisk institution då 

organisationen träder in i nya nätverk och på så vis får förändra sina uppgifter. 

 

Det mellanstatliga samarbetet mot människohandel resulterar i att institutioner och 

organisationer bildar policynätverk där både formulering och implementering av policies 

kräver en uppsättning aktörer. De olika staternas politiska system har sedan till uppgift att 

verkställa samordnade resurser för ageranden enligt policyn. Graden av komplexitet på 

problemet påverkar vikten av samordnade ageranden, där ett mycket komplicerat problem i 

högsta grad kräver samordning från de medverkande staterna. De undersökta staterna fungerar 

i policynätverk. Detta då Europol deltar i utredningar och samarbete med Europas 

medlemsstater, CATW har en paraplyfunktion i nätverk av organisationer samt tre av de 

enskilda staterna, på samtliga nivåer, bedriver nätverksarbete i omfattande skala. 

 

New social movement organisationer som nätverksorganisationen CATW:s framgång i 

inflytandeprocessen i arbetet mot människohandel kan mätas enligt en uppsättning punkter. 

Den första punkten rör formulering av agenda samt ståndpunkter, varpå CATW beskriver den 

grundläggande rättigheten att varje kvinnan har självbestämmande över sin egen kropp. Detta 

lyckas organisationen förmedla i samarbetet med övriga nätverksorganisationer eftersom 

utgångspunkten ligger i linje med FN:s mänskliga rättigheter. CATW har även stort 

inflytande på nationella och internationella organisationers beslutsfattande samt inflytande på 

institutionella procedurer då samarbete drivs med både statliga, och icke-statliga 

organisationer. Därigenom nås inflytande på policyförändringar då CATW tillför sina 

ståndpunkter.  
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CATW bedriver arbete med större organisationer på olika nivåer i Estland och Litauen och 

påverkar därmed ländernas institutionella procedurer. Ett exempel på detta är CATW:s arbetet 

i baltstaterna där de förespråkar nätverk av organisationer, strävar efter att påverka 

forskningen, tränar journalister samt influerar rättsväsendet. 

 

Det institutionella perspektivet betraktade institutioner som innehavare av grundläggande 

värderingar medan nyinstitutionalismen ser till de värden som skapas i institutioner. De 

värden som skapas i de studerade organisationerna är av stor vikt för det arbete som sedan 

bedrivs. De internationella organisationerna manar till att skapa värderingar om 

människohandeln som sedan ska spridas ner till de nationella organisationerna. Då FN i 

Palermoprotokollet definierade ett antal värdegrunder som ska gälla för synen på 

människohandel accepterades dessa av medlemsstaterna som en grundläggande värdering. 

Denna ska sedan tillämpas i det vidare arbetet och policyutvecklandet på internationell samt 

nationell nivå. I analysmodellen illustreras FN:s påverkan av underliggande nivåer genom 

förmedling av värderingar enligt en lodrätt pil. 

 

Nyinstitutionalism studerar inte det holistiska perspektivet av institutioner utan fokuserar på 

separata föreställningar samt institutionernas delaktighet i arbete. Därmed är det relevant att 

studera de separata delar som fungerar i det mellanstatliga samarbetet mot trafficking som de 

valda europiska staterna bedriver. Sammanfattningsvis bedriver därmed de undersökta 

institutionerna ett arbete drivet och policies och regler där dynamiska institutioner samarbetar. 

Grunden i arbetet är att samtliga inblandade stater, var sig de är ursprungsländer, transitländer 

eller mottagarländer av de kvinnliga människohandelsoffren, ska vara delaktiga och arbeta 

enligt en kollektiv policy. Institutionerna på både högre samt lägre nivåer skapar således, i 

detta fall, nya värdegrunder vilka de sedan åtar sig att efterleva. 

 

I analysmodellen illustreras de mellanstatliga ansträngningarna mot människohandel genom 

ett hierarkiskt ordnat system där internationella, överstatliga organisationer dikterar de 

värdegrunder och policies som ska gälla för underordnade organisationer och institutioner. 

Enligt denna modell ska därmed arbetet bedrivas genom att samtliga inblandande aktörer 

aktivt implementerar de inkommande policyförslagen samt ser över de interna 

policygrunderna, lagarna samt handlingsprogrammen.   
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5.2 Vilket resultat får detta arbete, och varför? 

Den empiriska forskningen är som tidigare nämnt mycket begränsad rörande människohandel. 

Det finns heller ingen tidigare forskning beträffande resultatet av det mellanstatliga 

samarbetet. Trots att Europols expertgrupp år 2004 föreslagit att en ”Human Rights 

Assessment Model” ska utvecklas för att användas som utvärderingsredskap beträffande 

värderingar, policyutveckling samt praktiskt arbete i enskilda institutioner har ingen modell 

utvecklats. Åtminstone har ingen offentlig modell publicerats och mot bakgrund av den 

bristande utvärderingslitteraturen kan slutsatsen dras att en eventuell modell inte gjort något 

större genomslag.  

 

Vidare föreslog Europol i samma policy att den befintliga bristen på data rörande 

människohandel bör avhjälpas med tillsättandet av en mekanism vars uppgift är att samla in 

data från olika aktörer. Policyförslaget presenterades år 2004 men fortfarande saknas 

mekanismen att uppfylla uppgiften då brist på tillförlitlig data fortfarande råder. 

 

Mot bakgrund av Europols mål preciserade i policyförslagen visar denna undersökning att tre 

av fyra undersökta stater har implementerat de riktlinjer som Europol föreslagit. Enligt 

policynätverk är den grundläggande uppgiften för aktörerna inom nätverken att säkerställa 

samordnande resurser och handlingar. Då de länder som studerats i denna undersökning 

utgörs av två ursprungsländer samt två mottagarländer av människohandelsoffer måste båda 

typerna av länder aktivt bidra till stävjandet av brottsligheten. Då Estland saknar statlig policy 

inom ämnet, samt heller inte anpassat landets lagstiftning enligt Europols policy, brister 

landet i sin implementering och motarbetar policynätverkens ansträngningar. De övriga 

länders och institutioners ansträngningar påverkas således av brister inom en viktig del av 

nätverket. Det faktum att människohandeln har ökat under senare år, samt visar tendenser att 

fortsätta öka, tyder på att det mellanstatliga arbete som bedrivs för att stävja brottsligheten 

inte når önskat resultat. 

 

Analysmodellen som konstruerats såsom en illustration över det tänkta optimala 

mellanstatliga arbetet visar den hierarkiska ordning över hur arbetet bör bedrivas, och hur 

väsentligt det är att samtliga aktörer är inblandade. Då Estland, som i egenskap av att vara en 

enskild stat i samarbetet med övriga stater, utgör en viktig aktör inte följer de 

samarbetsstrukturer som krävs bryter landet länken av samarbete för de övriga. Då stater 

arbetar tillsammans med inblandning av policynätverk och överstatliga institutioner är alla 
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aktörer påverkade och beroende av varandra. Estlands passivitet motverkar samarbetet och 

stör beroendekedjan vilket försvagar de gemensamma insatserna mot människohandel som i 

analysmodellen illustreras av svaga pilar.  

 

De starkaste insatserna mot människohandel ska enligt analysmodellen bedrivas på 

mellanstatlig, och statlig nivå med de enskilda staterna som primära aktörer, varpå 

internationella, europeiska institutioner samt policynätverk bidrar till att förstärka detta arbete. 

En stark brist hos en av de enskilda, statliga aktörerna utgör följaktligen ett stort hot mot 

samarbetet eftersom aktörerna i ett samarbete där policynätverk inkluderas måste verka enligt 

samma kriterier. En aktör måste därmed verka som en institution, där aktörens handlingar 

begränsas och styrs genom de regler som de överordnade tillsammans med de jämbördiga 

aktörerna tillsammans skapat. Bryter en aktör mot dessa regler, i detta fall Estlands brist på 

policyutveckling, riskerar samarbetet att raseras och övriga aktörers ansträngningar når inte 

samma mål. 

 

5.3 Arbetar organisationerna mot liknande mål, riktlinjer och värdegrunder? 

Den rådande värdegrunden hos de undersökta analysenheterna är att människohandel är ett 

grovt brott mot de mänskliga rättigheterna. Institutioner och organisationer delar därmed 

samma etiska grundantaganden rörande människohandeln. FN har därmed lyckats förmedla 

värderingarna lodrätt genom hierarkin beskriven i analysmodellen. Även de värdegrunder 

som Europol uttryckte i policyförslaget från år 2004 klargjorde vikten av att samtliga 

europeiska stater betraktade människohandel som ett allvarligt brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Undantaget är Estland som officiellt inte delar denna värdegrund då landets 

styre inte producerat något statligt dokument för strategier eller ansträngningar i vilken 

värdegrunden bör uttryckas. Vidare har Litauen inte anammat värdegrunden som förmedlats 

ovanifrån, utan landet bedriver en värderingstyngd debatt som grundas på synen på 

prostitution och människohandel som likvärdiga och därmed ett tecken på moraliskt förfall 

hos kvinnan. 

 

Som tidigare beskrivet finns det brister i det mellanstatliga arbetet mot människohandel. 

Sverige, Danmark och Litauen har uttalade policies för det nationella arbetet samt konstruerat 

lagar vilka kriminaliserar människohandel och prostitution. Om än med olika betraktelser 

över vilken part som utövar brottet vid försäljning och köp av sexuella tjänster. Estland 
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däremot saknar lagar som kriminaliserar människohandel vilket strider mot det policyförslag 

som Europol presenterat. 

 

Länderna skiljer sig även åt beträffande interna policies där Estland saknar en statlig policy 

för ansträngningar mot och tillvägagångssätt för att stävja den organiserade brottslighet som 

människohandeln utgör. Landet uppvisar därmed brister i de mål och riktlinjer som Europols 

expertgrupp presenterade i policyförslaget år 2004. I detta policyförslag menade Europol att 

varje enskild stat bör presentera och arbeta efter en policy i vilken människohandel betraktas 

som ett allvarligt brott och betoning ligger i att se till brottets speciella karaktär. Därmed ska 

människohandel inte sammanblandas med andra former av organiserad brottslighet eller 

migrationsfrågor. Sverige, Danmark och Litauen har samtliga presenterat statliga policies i 

vilka värdegrunder uttrycks och betraktelsen av människohandel vilar på brottets speciella 

natur. Länderna bygger sina insatser mot brottet på ovanstående grunder, enligt Europols 

policyförslag. Estland däremot har inte utformat en särskild juridisk betydelse rörande 

människohandel utan behandlar fenomenet enligt en uppsättning lagar i gråskala under 

prostitution. 

 

De rättsliga systemen i respektive stat utgör den dömande institutionen och det är därmed 

västenligt att studera de värderingar som rättsystemet verkar efter. I Litauen straffas inte 

sexköparen utan enbart den prostituerade kvinnan. Estlands rättssystem liknar Litauens och 

liknande värderingar torde därför återfinnas även i Estland. Detta system uppvisar en 

värdering av att skuldbelägga kvinnan samtidigt som sexköparens roll förbises. Sverige och 

Danmark har en annan rättslig syn på saken, speciellt i fråga om människohandel där kvinnan 

för människohandel betraktas som ett offer vilket ska skyddas enligt statliga policies. 

 

Religionen och kyrkans uppfattning och inverkan på debatten om människohandel har även 

skilda utformningar i de undersökta länderna. I Estland menar företrädare för den romerska 

katolicismen att offren för människohandel inte borde betraktas som offer, vilket är ytterligare 

ett sätt att skuldbelägga kvinnan. I exempelvis Sverige spelar kyrkan en roll i processen att 

stödja och hjälpa kvinnorna då människohandelsverksamhet uppmärksammats. 
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5.4 Om inte, motarbetar de varandra i sina ansträngningar? 

Ovanstående frågeställning konstaterar att de undersökta organisationerna och institutionerna 

inte strävar mot samma mål, arbetar efter samma riktlinjer eller enligt överensstämmande 

värdegrunder. Även om samtliga förutom en av aktörerna arbetar enligt liknande policies 

finns brister hos en enskild aktör, Estland. Slutsatsen som kan dras genom ovanstående är att 

det är avgörande för de enskilda staterna att kunna samordna sina resurser för att angripa 

människohandels organiserade karaktär. De enskilda staterna måste dela samma värdegrund 

och arbeta tillsammans mot samma mål. I analysmodellen illustreras detta med starka pilar 

mot den organiserade brottsligheten från samtliga inblandade stater. Nyinstitutionalism menar 

att det är institutioner som svarar för majoriteten av de politiska besluten. Om inte 

institutionerna, vilka studerats i denna undersökning, samarbetar efter gemensamma 

värdegrunder kommer deras politiska beslut inte att nå samma resultat, vilket i sin tur strider 

mot analysmodellens tänkta ansträngning mot den organiserade brottsligheten. 

 

I ett mellanstatligt samarbete av det fragmenterade slag som arbetet mot människohandel 

utgör är det västenligt att samtliga aktörer fungerar likvärdigt. En social movement 

organisation som CATW vars arbete bygger på att samordna de resurser som de enskilda 

staterna har att erbjuda måste möta stöd i staterna. SMO:s uppgift är att mobilisera människor 

i syfte att uppnå en kollektiv handling enligt ett politiskt grundantagande vilket presenteras i 

en policy. Grundantagandet i CATW:s fall är mänskliga rättigheter med fokus på kvinnan och 

hennes rätt till självbestämmande över den egna kroppen. Genom mobiliseringen vill SMO:s 

påverka myndigheter att förändras genom att acceptera och implementera sitt arbete enligt det 

preciserade grundantagandet. CATW gör detta genom att bedriva verksamhet i de enskilda 

staterna, i samarbete med lokala organisationer.  

 

CATW är en new social movement organisation, i kategorin förespråkande nätverk, då dess 

fokus inriktas på arbete inom frågor rörande mänskliga rättigheter och dess aktiva kan 

likställas med politiska entreprenörer. CATW är således en INGO, en International Non-

Governmental Organization, vars roll är betydande i det europeiska arbetet mot 

människohandel. En INGO ska initiera forskningsfrågor, introducera nya idéer inom 

sakområdet, erbjuda egeninsamlad information samt utöva lobbying för att nå politisk 

förändring. CATW utför dessa uppgifter i de enskilda staterna, men motarbetas i sin strävan 

att samla de enskilda staternas resurser om dessa inte existerar. I fallet Estland finns inga 

statliga resurser varpå CATW:s uppgifter motarbetas. 
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5.5 Vad kan förklara resultatet av ansträngningarna mot människohandel? 

Samarbetet mot människohandel sker till stor del på icke-statlig, internationell nivå. 

Förespråkande nätverk med CATW som paraplyorganisation innehåller en mängd 

organisationer som aktörer. De intressen som ska förmedlas är breda då människohandel rör 

en uppsättning områden inom stater, exempelvis mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, och 

följaktligen inte uteslutande ekonomiska intressen. De inblandade aktörerna integrerar med 

varandra i varierande intensitet då vissa organisationer visar sig mer engagerade medan andra 

förbiser frågan. Kontinuiteten i nätverket är inte beständigt utan värderingar, medlemskap och 

resultat kan variera. Detta har illustrerats av de bristande ansträngningarna mot 

människohandel som Estland genomfört trots policyförslag inkommande från högre instans. 

Även värderingarna har visat sig skilja mellan de undersökta staterna och samstämmigheten 

är därmed inte fullständig. 

 

Det finns skillnader i aktörernas resurser och vissa har mer än andra. Sverige och Danmark 

har större resurser att värna välfärdsstaten och samhällets skyddsnät än vad Estland och 

Litauen har, varpå följden blir att de underprivilegierade staterna möter större utmaningar i 

sitt arbete mot människohandel. Makten inom nätverket är ojämnt fördelad eftersom alla 

aktörer inte har likvärdiga resurser samt tillgångar. Genom dessa fakta kan slutsatsen dras att 

aktörerna som bedriver mellanstatligt samarbete mot människohandel i Europa tillsammans 

utgör ett förespråkande nätverk i vilket ömsesidigt arbete med struktur och kommunikation 

som bas är västenligt för nätverkets framgång. De förespråkande nätverkens inblandade 

aktörer är beroende av varandra för att uppnå det önskade resultatet. Nätverken ser de 

politiska systemens viktigaste uppgift som att säkerställa och samordna ageranden i samband 

med policies. Samordningen är nödvändig för implementeringen av utvecklade policies.  

 

Som tidigare nämnt har resultatet av de samlade ansträngningarna inte lyckats hämma 

människohandeln, som i stället har visat tendenser att öka de senare åren och med hög 

sannolikhet även kommer att öka i framtiden. De främsta förklaringsfaktorerna till att arbetet 

mot människohandel inte lyckas stävja den organiserade brottsligheten torde vara bristen på 

implementering av överstatliga organisationers policyförslag riktade mot de enskilda staterna.  

 

I det policyförslag som Europols expertgrupp framlade 2004 finns ett antal punkter som ännu 

inte implementerats, varken på mellanstatlig nivå eller i de enskilda staterna. Exempel på 

detta är det organ Europol föreslog att på överstatlig nivå samla in data och bidra med statistik 
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inför policyutformning och forskning. På statlig nivå har Estland visat prov på bristande 

förmåga att implementera de av Europol önskade förslagen då lagstiftningen fortfarande 

brister och landet saknar en övergripande policy. 

 

De överstatliga förslagen på en likvärdig policy och värdegrund i de enskilda länderna samt 

de enskilda staternas grad av implementering har bidragit till att resultatet av 

ansträngningarna ser ut som de gör i dagsläget. Vidare har de skilda värdegrunderna som de 

fyra undersökta staterna efterlever varierat, vilket medför olika insatser som leder till 

varierande resultat. Då ett mottagarland som Sverige eller Danmark ser de prostituerade 

kvinnorna i människohandeln som offer sätts insatser in för att hjälpa kvinnorna juridiskt, 

medicinskt samt psykologiskt. Ursprungsländerna Estland och Litauen delar en annan 

värdegrund varpå de ofta betraktar kvinnan som frivilligt prostituerad och därmed inget offer 

för den situation hon hamnat i. Insatserna som sätts in skiljer sig från Sveriges och Danmarks 

och kvinnan skuldbeläggs i stället samt straffas för den brottsliga handling hon begick vid 

försäljningen av sexuella tjänster. 

 

5.6 Sammanfattning 

Slutsatsen som kan dras genom besvarandet av ovanstående frågeställningar är att det 

mellanstatliga arbetet mot människohandel i Europa inte implementeras i den utsträckning 

som policies från överstatliga institutioner föreslagit. Mottagarländerna Sverige och Danmark 

har båda spenderat stora resurser på förebyggandet av människohandel, Sverige har avsatt 30 

miljoner kronor till projekt samt utvecklat strategier medan Danmark har applicerat den 

svenska strategin. Ursprungsländerna Estland och Litauen däremot har inte närmelsevis 

vidtagit lika stora åtgärder. 

 

Värdegrunder ser inte ut som önskats och föreslagits från överstatlig nivå och de undersökta 

staternas enskilda resurser varierar i omfattning. Enligt den konstruerade analysmodellen 

brister det mellanstatliga samarbetet i den understa nivån, den nivå där de enskilda staterna 

verkar. Brister finns även på den mellanstatliga nivån där de enskilda staterna ska samverka. 

Detta då en av de undersökta staterna inte bidrar till samarbetet på lika villkor som de övriga, 

vilket i ett nätverk leder till att de gemensamma ansträngningarna försvagas kännbart. 
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6. Slutdiskussion 

Hypotesen som formulerats beträffande det mellanstatliga, europeiska samarbetet mot 

människohandel tillsammans med det faktum att människohandeln ökar presenterades i 

inledningen av rapporten. Hypotesen uttryckte faktorer som bristande kunskaper om 

människohandel, otillräcklig forskning, olika värderingar samt samarbetssvårigheter i det 

mellanstatliga samarbetet mellan de undersökta staterna som anledningar till att 

människohandeln fortsätter öka i omfattning. Enligt hypotesen skulle en kontraproduktivitet 

uppstå mellan de inblandade staterna i dess ansträngningar då de omfattande målen och 

strategierna inte implementerades i verkligheten. 

 

Efter att studien genomförts och empirin analyserats i föregående avsnitt får den inledande 

hypotesen delvis belägg. Konstaterats har att den bristande forskningen om människohandel 

gör arbetet att stävja brottsligheten svårt, då oklarheter råder beträffande omfattning och 

ursprungsländer, transitländer och mottagarländer. Beslutsfattare saknar därmed västenliga 

kunskaper för att angripa problemet. De olika värdegrunderna spelar en avgörande roll och 

påverkar vilka resurser och åtgärder som sätts in på nationell nivå samt vad den rättsliga 

påföljden blir vid upptäckt brottslig handling. Samarbetssvårigheterna de enskilda staterna 

emellan uppvisas i form av bristande statliga insatser i Estland, och delvis Litauen, vilket 

medför en betydligt mindre aktivitet från länderna. 

 

Vidare menades i hypotesen att en kontraproduktivitet uppstår mellan staterna då de 

ansträngningar som gjorts vid policyförfattande och utformning av strategier inte 

implementeras i praktiken. Några tecken på kontraproduktivitet har studien inte kunnat påvisa 

men det är ett faktum att överstatliga organisationers ansträngningar inte leder till önskad 

effektiv i samtliga undersökta stater. Detta medför att de överstatliga organisationerna har 

förverkat resurser på stater som inte underordnar sig policyförslagen. 

 

På grund av problemområdets karaktär faller det sig naturligt att institutioner utvecklat och 

använder en uppsättning strategier och dokument som inte är tillgängliga för allmänheten. 

Offentliga dokument i denna bemärkelse skulle motverka sitt syfte, då verksamheten går ut på 

att bekämpa organiserad brottslighet med starka, förtäckta strategier. Mot bakgrund av detta 

blir det omöjligt att uttala sig om de interna dokument som återfinns hos respektive institution 

och hur samarbetet bedrivs i linje med dessa. Det som kunnat göras i denna studie är att 



Växjö universitet  Anna Fagerström 
 

 43

studera de offentliga data och policys som existerar samt dra slutsatser genom hur det 

mellanstatliga arbetet bedrivs enligt offentliga uppgifter. 

 

Möjligheten att generalisera det resultat som nåtts genom att undersöka de fyra länderna med 

relaterade institutioner och organisationer är förhållandevis små. Analysenheterna har 

undersökts genom en uppsättning variabler, såsom lagstiftning och tillämpning av denna, 

policyförfattande samt implementering av policyförslag inkommande från högre instans. 

Dessa variabler varierar mellan enskilda stater, varför inga klara generaliseringar kan dras. 

Baltstaterna Estland och Litauen har exempelvis betydande skillnader i sitt rättsliga system, 

varpå detta får effekt genom ländernas nivå av implementering av Europols policyförslag. 

Trots detta kan dock tendenser till generaliserbara slutsatser ses genom att studera de valda 

analysenheternas ekonomiska status, arbetslöshetsnivå samt välfärdsutformning. 

 

Den mycket försiktiga generaliseringen som därmed skulle kunna dras är att mottagarländer 

med god ekonomisk status och ett omfattande socialt skyddsnät är mer benägna att 

implementera policyförslag inkommande från högre instans. Vidare verkar dessa länder, 

möjligtvis beroende av den värdegrund som återfinns i landet, mer motiverade att bidra till 

stoppandet av den form av organiserade brottslighet som människohandel utgör. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Ämnesområdet människohandel sett ur ett perspektiv grundat på mänskligt rättigheter är både 

inom- och utomvetenskapligt relevant. Samtidigt har mycket lite forskning bedrivits om 

ämnet. Den övervägande majoriteten av forskning som bedrivits har inriktats på två andra 

synsätt, ett ekonomiskt samt ett kriminellt synsätt där synsättet med fokus på mänskliga 

rättigheter förbisetts. Vidare har det mellanstatliga samarbetet för att förhindra internationell 

människohandel försummats av den empiriska forskningen. Detta medför att ämnesområdet 

är väl lämpat för vidare forskning. 

 

Som tidigare konstaterats har det organ för datainsamling som Europol föreslagit inte tillsatts. 

Ett forskningsupplägg skulle därmed kunna vara att bedriva en statistisk studie vilken söker 

europeisk data över människohandel och sammanställer denna, till grund för beslutsfattande 

institutioner. Bristen på tillförlitlig data påvisas ofta i litteraturen och denna typ av 

undersökning skulle kunna fylla de empiriska luckorna. En annan forskningsmöjlighet är att 

djupare studera hur övriga medlemsstater samarbetar i kampen mot människohandel, 
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alternativt vidga perspektivet till att innefatta en internationell studie där policyutformning 

och implementering studeras. Även nationella fallstudier där utvärderingar av policyförslag är 

väsentliga. 
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