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Abstract 

 

The aim of this paper is to examine how the Swedish implementation of the new trafficking 

laws may differ from the original intention from the UN and EU and if they are substandard 

due to poorly conducted law implementation. Or if it might be a victim of political 

symbolism, to win support and votes for the politicians in power from the people, a ”hollow 

showpiece” only meant to be shown off. 

  

Trafficking is a relatively new phenomena and problem to be researched and discussed. This 

paper investigates the impact of the Palermo protocols international definition of the problem, 

the convention against organized crime presented by the European Union on the Swedish 

legal system and its action plan. A qualitative text analysis focusing on the discourse of the 

intentions behind the internationally presented legal documents and compared against the 

carrying out of said national objectives. In the end this is all contrasted against studies of law 

implementation and political symbolism.     

The result shows that dispite the fact that a strong ”hands-on” action-plan implemented by the 

Swedish government was carried out at an early stage there has been no further action to 

follow up on the degree of education and spreading of information amongst the authorities 

meeting the people affected by this problem. 
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1. Inledning 
 

Den här uppsatsen analyserar huruvida FN:s och EU:s intentioner till handling, gällande lagar 

för att bekämpa trafficking jämför sig med Sveriges verkställande av sagda dokument.  

Enligt regeringen är trafficking en högprioriterad fråga som säger sig bygga vidare på 

ramverken presenterade inom FN och EU. På detta sätt kommer den problematik som 

implementeringen av lagstiftningen om människohandel har inneburit lyftas fram samt hur 

lagarna inom detta område därför ser ut, och huruvida regeringen fullgjort sitt ansvar. Detta 

skulle kunna betyda att lagarna eventuellt aldrig har avsetts implementeras på ett korrekt sätt 

eller lyftas fram i praktiken och det endast rör sig om en symbolpolitik för att visa högre 

instanser att tappra försök har genomförts, om än halvhjärtat. 

 

”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, detta är FN:s allmänna förklaring 

av de mänskliga rättigheterna artikel tre. Den finns vidare även upptagen i EU konventionen 

om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

I kapitel ett, paragraf två i regeringsformen stateras på nationell nivå att den offentliga makten 

ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet 

och värdighet. Därmed slås det fast att alla världens människor har rätt till sitt eget liv och 

frihet, således har varje människa rätt att få bestämma över sig själv och vara sin egen.   

Den ursprungliga straffbestämmelsen i Sverige rörande människohandel för sexuella ändamål 

klargörs i Brottsbalken (BrB) , kapitel 4. Den 1 juli 2004 skedde vissa förändringar till BrB 

kapitel 4, detta föranleddes av Sveriges anknytning till FN:s Palermoprotokoll och EU:s 

vidare rambeslut om bekämpande av människohandel.  

 

Många undersökningar visar på att prostitutionen och problemet trafficking i Sverige lever, 

däremot kan siffrornas reliabilitet ifrågasättas och många instämmer i att de i bästa fall kan 

klassas som vaga.
1
 Det finns lite eller ingen forskning som teoretiskt visar på hur detta 

mångfacetterade problem ska bekämpas och förebyggas, majoriteten av alla insatser görs 

alltså utan empiriskt stöd. 

  

Att det finns problem mellan internationella lagstiftningar och de nationella är inget nytt, 

skillnader i ekonomi och sociala förutsättningar gör det svårt att lägga ner resurser och tid 

jämbördigt över hela världen. Trafficking/människohandel är ett ofta nedprioriterat problem 

                                                      

 
1
 Lehti, M.(2003)Trafficking women and children in Europe. P. 9  
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inom många av staterna som idag ofta fungerar som ursprungsländer, d.v.s. de länder där 

människor plockas upp för att sedan säljas vidare.
2
 Villkoren ser därför inte likadana ut för 

samtliga stater. Efter FN:s Palermoprotokoll och skapandet av en gemensam internationell 

definition ökade trycket på många stater att bekämpa människohandel. Sveriges regering har 

presenterat och genomfört sin handlingsplan för att utbilda myndigheter och förebygga brott 

inom Sveriges gränser, slutdatum var satt till 2010, och inga nya idéer eller aktionsplaner har i 

dagsläget
3
 offentliggjorts. 

Symboler, oavsett definition återfinns överallt i samhället och därför också i politiken. 

Symbolpolitik innebär användandet av politiska åtgärder för att symbolisera någonting annat 

politiskt, d.v.s. aktionen påverkar en annan politik än den konkreta åtgärd som faktiskt 

vidtagits. Politiska beslut fattas generellt sätt därför att man önskar effekten eller önskar 

effekten av effekten ur ett kausalt samband. Motivet till handlingen blir således aktionens 

konkreta resultat.
4
 

Att kämpa för mänskliga friheter och rättigheter är alltid känslomässigt laddat och kräver 

därför aktion från samtliga av världens stater. Men aktioner beslutade på högre instanser som 

inte resulterar i synbara nationella förbättringar är svårt att rättfärdiga när folket vill att deras 

nationella politiker lägger pengarna på annat håll. Vill politikerna sedermera bli omvalda är 

det en svår balansgång mellan internationella påtryckningar och det egna folkets vilja 

gällande budget. 

Politiska handlingar kanske därför aldrig avses att implementeras vidare, utan blir därför bara 

symboliska aktioner att visa upp på den internationella arenan.     

Den stora frågan gällande just trafficking är vad som nu kommer ske på svensk nationell nivå 

för att visa FN och EU att krafttag tas?  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur implementeringen av de svenska trafficking lagarna har sett ut från 

det att Sverige skrev under FN:s Palermoprotokoll, hur regeringens handlingsplan mot 

trafficking genomförs och om det kan ses som symbolpolitik och/eller dålig 

lagimplementering.      

 

                                                      

 
2
 http://unicef.se/fakta/handel-med-barn 

3
 31/12 -2012 

4
 Santesson Wilsson, P (2003) S. 36 
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1.3. Frågeställningar 
 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

 

 Hur skiljer sig EU/FN-s lagmässiga intentioner gentemot den svenska 

implementeringen av lagar för att bekämpa trafficking och hjälpa offren? 

 I vilken utsträckning är svenska lagar gällande trafficking undermåliga i praktiken till 

följd av felaktig/dålig implementering och/ eller ett offer för symbolpolitiska 

handlingar?  

1.4. Avgränsningar 
 

 Jag kommer i största mån begränsa mitt arbete till trafficking med sexuellt ändamål eftersom 

det är inom detta område det mesta av materialet gällande svensk lagstiftning går att hämta. 

Jag kommer även lägga fokus på dokument efterliggande Palermoprotokollet d.v.s. 12 

december 2000 eftersom det var då de sagda förändringarna inom lagstiftning i Sverige skulle 

börja ske och kraftigare tag mot just trafficking skulle tas. Detta för att få med den process 

som sas skulle ske men som eventuellt aldrig genomfördes fullt ut. Offentliga dokument från 

regering, myndigheter och oberoende myndigheter (ex. Brottsförebyggande Rådet, BRÅ) står 

för allt material gällande de svenska lagtexterna och förslaget, detta för att begränsa 

eventuella vinklingar eller omskrivningar hos media eller utomstående individer.  

 

1.5 Metod  
 

En kvalitativ textanalys med diskursinriktning har fått stå till grund för att få fram svaren till 

frågorna och syftet. I en diskursanalys läggs fokus på att belysa de olika maktförhållanden 

som finns i samhället och stor vikt läggs härmed vid hur språket är med och formar 

verkligheten.
5
 I det här specifika fallet svarar de texter som formar verkligheten av de svenska 

lagtexterna, de efterföljande offentliga dokumenten, (remissvar och liknande) samt de 

internationella konventioner som sedermera svarar för hur de svenska myndigheterna ska föra 

sitt arbete mot problemet. Diskursanalyser analyserar vidare aspekter i samhällslivet som 

annars tas för givna och som därför kan vara svåra att belägga med systematiska, empiriska 

undersökningar.
6
 Det är svårt att finna att maktförhållandena bör kritiseras, diskursanalysen 

försöker på detta sätt klargöra om de outtalade förutsättningarna för maktutövningen kan ses 

                                                      

 
5
 Esaiasson, P (2010) Metodpraktikan. S. 239. 

6
 Esaiasson, P (2010) Metodpraktikan. S. 240 
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som illegitima.
7
 Den stora utmaningen i den här uppsatsen har därför också varit att genom att 

applicera teorierna för lagimplementering och symbolpolitik, visa på de dolda strukturer som 

styr människors agerande och tankemönster som finns i samhället gällande trafficking. 

Diskursanalysens sätt att undersöka vart gränserna går för det samhälleligt acceptabla, och 

vilka tjänar på att gränserna dras där de gör?
8
 Eftersom frågeställningarna för uppsatsen 

försöker framhäva det syfte som ligger till grund för aktionerna och vart i makthierarkin 

aktionerna ”slår fel” passar diskursanalysen bäst som verktyg för undersökningen. Genom att 

analysverktyget lägger fokus på de dolda makthierarkier och försöker framhäva alla element 

som nämns i stycket ovan besvarar den också de presenterade frågeställningarna som 

uppsatsen avser undersöka. Alltså mäter den det som avses mätas och uppnår därför en god 

validditet.
9
 Ordet offer har operationaliserats av nationalencyklopedins beskrivning av att ett 

offer är en person som utsatts för brott och eller drabbats av något (särskilt skada eller död). 
10 

     

Människohandel är fortfarande ett outforskat och ofta undangömt problem som inte påverkar 

majoriten av den svenska befolkningen, trots detta har pengar satsats och handlingsplaner sats 

i verket. I.o.m. att fokus i undersökningen ligger på händelsekedjan mellan de internationella 

och svenska instanserna gentemot människohandel och vad som föranleder dessa aktioner 

ligger koncentrationen i uppsatsen delvis på en aktörcentral studie, vem säger vad och vad 

sägs av vem i nästa led i maktkedjan?
11

 Detta kombineras sedermera med de legala dokument 

och statistiska resultaten som redovisas i texten. I de informerande textstyckena gällande 

lagstiftningar förekommer flertalet citat hämtade ur lagdokument, de är medvetet långa och 

använda som just citat istället för att skrivas m i löpande text för att inte ordens innebörd ska 

kunna förvanskas.   

De empiriska fakta redovisad i kapitlet om tidigare forskning och teori är hämtad ur 

statsveteskapliga läroböcker och forskningsmaterial presenterat av Anders Sannerstedt, 

Michael Lipsky och Peter Santesson Wilsson, som framhäver flera teorier bakom 

implementering av lagar respektive symbolpolitik inom statsvetenskapen.  

Valet av Sannerstedts tre implementeringsteorier, grundar sig på teoriernas basala perspektiv, 

de tre aspekterna ligger i sin tur till grund för många andra teorier och perspektiv som är 

                                                      

 
7
 Esaiasson, P (2010) Metodpraktikan. S. 240 

8
 Esaiasson, P (2010) Metodpraktikan. S. 240 

9
 Esaiasson, P (2010) Metodpraktikan. S. 61 

10
 http://www.ne.se/sok?q=offer 

11
 Esaiasson, P (2010) Metodpraktikan. s. 246 
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smalare i dess fokus.  Han visar även vilken riktning aktionerna tar i handlingskedjan av 

implementeringshändelser, top-down eller bottom-up. Michael Lipskys forskning har däremot 

varit den tongivande bidragaren till implementeringsproblemen med sin teori om ”street-

level-bureaucrats”. Lipskys teori bidrog till att stärka teorierna och gå längre ner på djupet 

inom den vardagliga, mer osynliga politiken som finns i vårt samhälle, och hur den kan 

tolkas.  

Santesson samlar teorier och forskning från flertalet aktuella statsvetare inom symbolpolitiken 

och sammanfattar dem på ett enkelt och konkret sätt. Viktigt att hålla i minnet är att teorierna 

presenterade från Santessons forskning kommer sekundärt till honom och primärt från andra 

forskare. I.o.m. att sammansättningen är hans egen avhandling anser jag trots detta att 

reliabiliteten och validiteten är god samt att skulle frågor uppstå finns informationen om vart 

original arbetet står att finna. Det faktum att han sedermera applicerar teorierna på faktiska 

händelser i tiden från den svenska politiken t.ex. bredbandsgenomslaget och avvecklingen av 

den svenska kärnkraften, styrker och tillämpbarheten och realiteten i hans arbete. 

Validiteten står för materialet och undersökningens ”giltighet”, det vill säga huruvida 

underökningen och materialet undersöker och visar på det den säger att den ska undersöka.
12

 

Materialet och forskningens reabilitet visar på innehållets skärpa och tillförlitligheten i 

resultatet.
13

  

Övrigt material utgörs till största del av Sveriges rikes lag, FN:s Palermoprotokoll, 

Europeiska rådets rambeslut om bekämpande av trafficking och regeringens handlingsplan 

mot prostitution och människohandel. I och med att materialet som använts är baserat på 

offentliga dokument och lagtexter är reliabilitet och validitet hög. I tillägg används FN:s egna 

utredningar och undersökningar samt flertalet SOU- och regeringsskrivelser gällande 

trafficking. Det kriterium av källkritik som bör hållas i åtanke är risken för politisk färg och 

vinkling. Fokus ligger på att undersöka politiska intentioner och aktioner till följd av 

supranationella och nationella lagstiftelser, viss vinkling och politisk färg förkommer, men 

var tillika inget att förglömma när bakgrundsmaterialet undersöktes.  

Brottsmålsstatistiken medförde många problem då jag snart upptäckte att många resultat 

presenterade i utredningar som utgavs av regering och myndigheter ofta varierade. Därför har 

en dubbelkontrollerande agent fått införas, BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som i sin tur 

presenterar en ”renare” och politiskt ofärgad brottsmål statistik har därigenom styrkt 

                                                      

 
12

 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) Statistisk verktygslåda. S. 104 
13

 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) Statistisk verktygslåda.s. 104 
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siffrornas äkthet. Reliabiliteten och validiteten i presenterad statistik är stark och kontrollerad 

i flertalet led. Begränsningarna presenterade i stycket ovan stärker reabiliteten eftersom 

källorna är hämtade från de offentliga dokument inom bestämda tidsramar och som rör de 

lagmässiga handlingarna som traffickinglagarna berör. Fel under datainsamlingen är därför 

inte aktuellt. 

Uppsatsen som enhet har som sagt ovan fokuserat majoriteten av sitt bakgrundmaterial på de 

officiella dokument som presenterade av respektive myndiget och/eller byråkratiskt organ och 

sedan jämfört dem med den empiriska forskningen främst presenterad av Lipsky, Sannerstedt 

och Santesson inom deras respektive områden.  

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i fyra delar; en kortare bakgrund gällande trafficking. Två delar som 

redogör för den lagstiftning som först tagit plats i FN och EU och sist den Svenska 

lagstiftningsnivån och de handlingsplaner som är genomförda på nationell svensk nivå. Detta 

är för att på bästa klargöra för det kausala handlingsmönster som följer de olika nivåerna ner 

till lokal handling. Utan denna bakgrundsinformation blir tillämpningen av 

forskningsteorierna på lagstiftningen intetsägande och tappar djupet i analysen. Den sista 

delen är mer djupgående analys gällande lagimplementering och symbolpolitik på just EU:s 

rambeslut, FN:s Palermoprotokoll och den svenska sexköpslagen, utvärderingar och 

efterföljande handlingsplaner.  

 

1.7 Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen ligger baserad på tre huvudpunkter, trafficking eller 

människohandel, avgränsat till människohandel med syfte för sexuell exploatering, 

forskningsteorier gällande implementering av lagar och symbolpolitik av Sveriges regering. 

Den 1 juli 2002 infördes människohandel för sexuella ändamål som ett nytt brott i Sverige, 

den 1 juli 2004 utvidgades straffspektret till att omfatta människohandel med andra syften än 

enbart sexuella ändamål och även trafficking inom landets gränser.
14

 

Människohandel är en typ av brottslighet med stor internationell utbredning och fruktansvärda 

konsekvenser, ett av de stora problemen i bekämpandet av detta fenomen är komplexiteten 

och de många lager av kriminalitet och socio-ekonomiska problem den ofta rotar sig i, detta 
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gör att det ofta beskrivs som en typ av kedjebrottslighet. Generellt sett innebär 

människohandelsbrott att offret, genom tvång eller annat otillbörligt medel av 

gärningsmannen, rekryteras och transporteras i syfte att utnyttjas på varierade sätt. 

Rekrytering och transport kan ske inom ett lands gränser men ofta mellan statsgränser.
15

  

Lagimplementering och Symbolpolitik som teoretiska ramverk är mer lika än vad deras namn 

avslöjar.  

Ett implementeringsproblem innebär kort och koncist att politiska beslut inte genomförs så 

som beslutsfattarna avsett, eller att beslutet i möjligaste mån inte resulterar i det önskvärda 

resultatet.
16

 Stora projekt som involverar multipla aktörer kräver oerhört många politiska 

beslut och komplex byråkrati, vilket i sin tur ökar risken för att något ska gå snett.
17

 Det finns 

två roller i det politiska livet beslutsfattarrollen och verkställarrollen, skillnaden emellan dem 

är ofta diffus eftersom rollerna kan skifta eller kan till och med samma person inneha båda 

rollerna på samma gång men på olika nivåer och på olika platser och vid olika tidpunkter.
18

 

Den här uppsatsen har valt att fokusera på de tre vetenskapliga perspektiv som presenteras av 

Sannerstedt, nämligen det traditionella perspektivet, perspektivet om nätverk och Lipskys 

teori om Street-level bureaucrats. Detta kommer visa hur relationen mellan verkställare och 

beslutsfattare ser ut i olika skeenden samt hur händelse- och handlingskedjan av 

implementeringen ser ut.
19

     

Symbolpolitik ligger till grund för den andra teoretiska delen av uppsatsen. Symbolpolitik är 

när politiska beslut blir viktiga, inte nödvändigtvis för deras konkreta slutprodukt eller 

faktiska effekter, utan för att de just symboliserar något viktigt. Kort sagt när man börjar tolka 

politiska beslut precis som vi tolkar presenter, hövligheter och väntjänster, det blir inte viktigt 

vad de har för effekter, utan snarare vad besluten uttrycker för attityder och mening.
20

  

Känslor, kultur, symbolik och likartade termer är svåroperationaliserade begrepp, som här 

spelar en väldigt viktig roll i huruvida de politiska beslutsprocesserna ska tolkas och 

genomföras.
21

 Politiska beslut fattas oftast för att en politiker avser en specifik effekt eller en 

effekt ev. en effekt av effekten.
22

 Inom symbolpolitik däremot symboliserar handlingen något 

                                                      

 
15

 United Nations interregional crime and justice research institute (2005) Trafficking in women from Romania 
into Germany- a comprehensive report. S.33 
16

 Sannerstedt, A (1997). Politik som organisation. S. 19 
17

 Sannerstedt, A (1997). Politik som organisation. S.18 
18

 Sannerstedt, A (1997). Politik som organisation. S. 20 
19

 Sannerstedt, A (1997). Politik som organisation. S. 21 
20

 Santesson Wilsson, P (2003). Studier I symbolpolitik. S. 2-3 
21

 Santesson Wilsson, P (2003). Studier I symbolpolitik S. 4 
22

 Santesson Wilsson, P (2003). Studier I symbolpolitik S. 36 
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annat än det konkreta resultatet, snarare tillskrivs aktionen symboliska kopplingar som bygger 

på traditionella synsätt. Symbolpolitik är att tillskriva politiska frågor viktighet och 

egenskaper som inte finns hos frågan från början, men ofta är kopplade till vår sociala 

verklighet.
23
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2. Teoretiskt perspektiv: Symbolpolitik eller implementeringsproblem? 
 

Frågeställningarna och syftet faller inom två tunga teoretiska aspekter inom statsvetenskaplig 

forskning, lagimplementering och symbolpolitik. 

 

Politiska handlingar avses ibland aldrig implementeras på ett adekvat sätt, handlingen kan 

istället få komma att förpassas som en symbolpolitisk ”galjonsfigur” som ser fin ut på pappret 

och som visar på nationellt engagemang på den politiska arenan. Trafficking som ämne är 

väldigt känslomässigt laddat men samtidigt ofta nedprioriterat när väljarna önskar gagna från 

de ekonomiska medel som satsas. Lämplig implementering av de lagar som tas i bruk är alltså 

nödvändigt för att de ska få fäste ute i samhället med tiden och för att det inte ska befästas 

som en tom symbolpolitik.  

 

När det kommer till implementering av lagar finns det ett flertal olika modeller och teorier att 

falla tillbaka på. Jag har valt att begränsa mig till tre stycken olika styrningsteorier som jag 

anser är tillämpbara. 

För att förenkla begreppen om vem som tar besluten, och vilka som avser implementera dem i 

samhället, och i större grad kommer i kontaken med bestämmelserna har jag, liksom 

Rothstein valt att kalla de två grupperna för beslutare och tillämpare. Beslutarna är de med 

den styrande makten och som i detta fall stiftar lagarna och tillämparna är de tjänstemän som 

verkställer besluten ute i samhället samt de som lever under lagen som inte varit delaktig i 

dess stiftande. 

Den första teorin som också är den vanligaste, kallas det traditionella perspektivet och tillhör 

det rationalistiska perspektivet. De som beslutar styr och de som tillämpar förväntas rätta sig 

efter de lagar som stiftas. Skulle lagen få oönskad effekt sker det en så kallad återstyrning och 

tillämparen ska anpassa sig till de nya lagar som nu gäller istället
24

. För att denna typ av 

implementering ska fungera krävs det att den styrandes reliabilitet är väldigt hög och därför 

handlar tillämparen i enlighet med de bestämmelser som råder. Här kan man likna 

förvaltningen vid ett instrument som skapar förutsättningar och bestämmer vilka åtgärder som 

bör tas
25

.  

Teori nummer två kallas teorin om närbyråkrater och kontrasterar teorin ovanför som utgår 

från ett rationalistiskt perspektiv. Michael Lipsky skapade en teori som utgår från att aktörer 
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25

 Sannerstedt, A (1997). Politik som organisation. S. 21-22. 



 

10 
 

som direkt arbetar med människor inom till exempel polis, skola och socialarbetare är de 

aktörer som upprätthåller lag och ordning i samhället. Samtidigt som bland annat 

vårdpersonal tillsammans med många offentligt anställda personer ger medborgarna tillgång 

till de statliga programmen i form av service och tjänster, detta har han sedermera döpt till 

Street-level bureaucracy
26

. 

Lipsky anser vidare att man kan tydligt se att många politiker idag saknar den professionella 

kunskap som krävs för att kunna ta den ständiga individuella hänsyn och prioritering som en 

yrkesmässigt professionell aktör kan ta. Detta leder till en stor handlingsfrihet och förmåga 

inom sitt respektive område vilket lägger grunden för hur rutiner och beslut i framtiden 

kommer att etableras inom organisationen
27

. I mötet mellan professionella tjänstemän och 

servicekonsumenter blir det därför aktörerna som formar politiken, inte politikerna. Även om 

kunskapen och därför också legitimiteten ligger hos aktörerna styr politikerna indirekt genom 

rekommendationer, bestämmelser, omflyttningar och arbetsmiljö
28

.  

När vi pratar om lagar finns det en stor lucka mellan de som beslutar lagar och de som tvingas 

leva under den. Lipskys teorier visar därför här på att när agen appliceras på folket av “the 

street-level-bureaucrats” har den redan formats efter deras goda intentioner att använda den. 

Lagen liknar eventuellt inte ens beslutsfattarnas första idé, men istället har den formats om för 

att på bästa sätt hjälpa de människor den hela tiden har avsett hjälpa.
29

   

 

Den tredje och sista teorin är Teorin om nätverk och den avser att politiken implementeras 

genom ett samspel av en mängd olika aktörer såsom kommun, landsting och stat men också 

organisationer, företag och tjänstemän med flera
30

. Likt teorin om närbyråkrater representerar 

varje aktör ett visst intresse. Olika intressen mynnar sedan i sin tur till konfliktlösningar och 

förhandlingsprocesser inom det politiska rummet. Detta leder till en slutprodukt av en 

fördelning av auktoritet och ansvar bland alla parter. Politikernas styre syns genom det 

regelverk och föreskrivna arbetsgrupper som blir till ramar till inom vilka aktörerna 

samverkar. På detta sätt kommer många intressen till tals men det finns också en risk för att 

för många intressen blir för svårstyrda
31

.  

                                                      

 
26

 Lipsky, M (1980). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. S.3. 
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30
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31
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Inom dessa tre grundteorier finns sedan olika sätt att styra, huruvida makten ska komma från 

det översta lagret av hierarkin, det vill säga politikerna och sedan vandra nedåt eller om den 

egentliga makten ska ligga längst ner och sedan färdas uppåt från folk och tjänstemän vidare 

upp till politikerna. 

 

2.1 Top-down eller bottom-up?  
 

 

Det finns två utmärkande sätt att studera implementering, huruvida styrningen sker top-down 

eller bottom-up. Ur perspektivet att studera uppifrån och ner, kan man se en tydlig 

utgångspunkt i en hierarkisk ordning där styrningen sker på högsta instans för att sedan skapa 

en styrningskedja som går längre och längre ner i nivåerna. Inom detta styrningssätt är 

reliabiliteten begränsad i och med makthierarkin som står som central stötte pelare. Detta 

betyder dock inte att betydelsen av nätverk och närbyråkrater försvinner
32

. Utifrån det andra 

perspektivet som leder makten nedifrån och upp. Här hamnar makten hos närbyråkraterna och 

nätverken. Den centrala tanken här är att just de offentliga tjänsterna överlämnas åt 

tillämparen själv istället för den högre beslutaren, ”makt aktörerna” kan således bestå av de 

som avser bruka tjänsterna men också av närbyråkrater och nätverk
33

.  

De största skillnaderna mellan de två olika perspektiven är de centrala idéerna om huruvida 

den indirekta makten ska fokusera på beslutare eller tillämpare. I top-down perspektivet ligger 

utgångspunkten på hur lagarna ska tillämpas och implementeras enligt de makthavande 

beslutarnas intentioner, för att få bästa effekt i samhället. Jämförelsevis med bottom-up 

perspektivet där lagen ses som en idé eller fråga om huruvida lagen har avsedd eller ens 

någon effekt i samhället och tillämparens handlingar
34

.  

Rune Premfors pekar på i sin forskning att det är viktigt att se de två teorierna som kompatibla 

och sätt att hjälpa upp varandra och rentav fungera som komplement åt respektive perspektiv, 

och han vill framhärdar att det inte är endast metoden hos samhällsforskning som gör 

resultaten trovärdiga
35

.  

Premfors utskiljer sedan två viktiga beståndsdelar inom båda implementerings perspektiv, 

som visar på hur genomföringsfasen bör och kan gå till. Den första punkten ligger på hur 

genomförandet beskrivs, kan man förstå genomförandet genom det formellt tagna beslutet 

                                                      

 
32

 Sannerstedt, A (1997). Politik som organisation. S. 25. 
33

 Sannerstedt,A (1997). Politik som organisation. S.25. 
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eller bestäms det när de sista aktörerna får säga sitt? Och den andra punkten är vilka metoder 

som bör användas vid genomförandet
36

.  Majoriteten av forskare involverade inom 

implementeringsforskning håller därför också med Premfors att eftersom båda perspektiven är 

styrningsperspektiv är också en kombination av de båda att föredra
37

.  

Bo Rothstein skriver i sin bok om ett antal kriterier som gäller för en lyckad implementering 

och som i hög grad kan påverka beslutsfattarnas styrning: 

1. Den direkta styrningen ska vara entydig. Beslutsfattarnas avsikter ska vara tydliga och 

inte gå att misstolka av den som avser implementera beslutet
38

. 

2. Utformningen av den direkta styrningen ska vara lämplig ändamålet.  Strukturen för 

hur styrningen ska implementeras ska vara tydlig och tiden och resurserna som krävs 

för implementeraren ska vara tydligt anvisade
39

.  

3. Implementeraren gör godta, acceptera och gilla beslutet. Finns motivationen hos 

implementeraren blir också ändamålet mer i linje med beslutsfattarens avsikter
40

. 

4. Implementeringen bör kontrolleras. Beslutsfattaren bör informeras om hur 

implementeringsprocessen fortskrider
41

. 

5. Aktörer utifrån bör inte involveras om det försvårar implementeringen. Aktörer 

utanför beslutsfattarna som organisationer, grupper eller enskilda individer kan 

försöka att ändra riktningen av implementeringen enligt deras önskemål
42

.  

Rothstein framhärdar att detta är de viktigaste punkterna att ta i beaktning för att en 

implementering ska bli så smidig och enkel som möjligt. I likhet med många sporter där en 

lyckad implementering kan liknas vid en stor vinst eller ett bra slutresultat, är den symboliska 

aspekten av en implementerad lag är också viktig, och därför bör man inte se det som brister i 

implementeringen om inte alla målen når hela vägen. Istället bör den uppnådda 

implementeringen beaktas och ses som ett delmål eller ambitionen, en bit mot det slutliga 

målet att sikta mot och sträva efter.
43

 

Som det tas upp i punkt nummer tre så är det viktigt att också tillämpare godkänner och anser 

att styret är korrekt och kommit till på ett korrekt sätt, och därigenom blir också besluten 
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legitima eftersom de fattats på rätt sätt. Det är mycket som kan gå fel när ett beslut ska 

implementeras och när det kommer till komplexa, politiska bestämmelser där det finns många 

röster av aktörer och intressen har många forskare sagt att det är först efter fem till tio år man 

kan besluta om huruvida implementeringen varit lyckad
44

.  

 

2.2 Symbolpolitik 

 

Begreppet symbolpolitik förkommer regelbundet inom den politiska debatten och avser då 

oftast storslagna målsättningar med svaga framgångsförutsättningar.
45

 Harold D. Lasswell 

påpekade det enkla faktum att den politiska människan är inte bara en målmedveten varelse 

utan också bär på sina egna barndomsminnen och förträngda trauman. ”Our conventional 

schemes of political motivation’ seem curiously aloof from the manifold reality of human life 

when we discover the private basis of public acts”
46

. Hans idé visar sig genom att ens 

politiska referenser (den politiska människan) skapas genom att hennes privata och 

känslomässigt kopplade motiv styrs genom offentliga företeelser och sedan rationaliseras 

genom allmänt accepterade argument om allmänintresset.
47

     

Ett centralt perspektiv inom forskning av symbolpolitik är behovet av status och hur det tar 

sig i uttryck i de konkreta policykraven. Gusfeld använder sig av den amerikanska 

nykterhetsrörelsen för att illustrera sin poäng. Från början när en nykterhetslivsstil var allmänt 

accepterad, var attityden gentemot alkoholister sympatiskt och de blev sedda som offer som 

skulle hjälpas till att ta kontroll över sina liv. Sedermera när den här typen av livsstil tappade 

fotfästet och inte längre var den dominerande och statusen hotades, ändrades attityden 

gentemot de drabbade. Alkoholistern blev förvandlad från ett offer till någon som medvetet 

tagit avstånd från rörelsens livsstil, tvångsmetoder och konformism skulle återupprätta 

rörelsens symboliska status.
48

   

Ett av de största problemen inom symbolpolitiksforskning är att begreppet saknar en klar 

definition, utan ges ofta luddiga betydelser beroende på sammanhang och 

forskningsproblem.
49

 Symboler, oavsett definition återfinns överallt i samhället och därför 

också i politiken. Symbolpolitik innebär att man använder politiska åtgärder för att 
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symbolisera någonting politiskt, annat än den konkreta åtgärd som vidtagits. Politika beslut 

fattas generellt sätt därför att man önskar effekten eller önskar effekten av effekten ur ett 

kausalt samband. Motivet till handlingen blir således aktionens konkreta resultat.
50

 

Symbolpolitik o andra sidan kan sedermera sägas vara politiska bevekelsegrunder som inte är 

instrumentella, symbolism kan på detta sätt förstås genom ett flertal kopplingar mellan 

handlingar och frågor som den traditionella synen bygger på. Enkelt uttryckt är symbolpolitik 

att tillskriva politiska frågor viktighet och egenskaper som egentligen inte är de konkreta 

beskaffenheter som finns hos frågan från början. Symbolpolitik är ett socialt skapat begrepp 

d.v.s. den kommer att ha olika betydelse mellan tid och subjekt.
51

  

 

Det finns inget uppenbart och enkelt samband mellan samhällets objektiva omständigheter 

och hur de politiska besluten ser ut när de fattas. Policyprocesssen är på detta sätt väldigt 

selektiv och snabb till förändring, policys kan beskäras eller helt enkelt uteslutas från 

dagordningen beroende på sin natur. Att politiska problems objektiva omständigheter 

sedermera tolkas subjektivt av individen ökar svårigheten att förklara och rättfärdiga 

policybesluten genom dess egenskaper i en konkret beslutssituation.
52

 Policyprocesser 

beskriver beslutsfattande som en typ av begränsad rationalitet, d.v.s genom de uppsatta 

målsättningar, den analyserande informationen, individen/gruppen kognitiva förmågor och 

beslutsfattarens policybild som kommer ett beslut fattas som är så ändamålsenligt som 

möjligt. Människor har oftast anledningar att handla som de gör.
53

  

Kategorisering är ett annat viktigt element när det kommer till beslutsfattning eftersom 

fenomenet i stort påverkar problemdefinieringen som i sin tur påverkar beslutsprocessen och 

det politiska utfallet. Kategoriseringen blir således en tolkningsmall och ett filter som 

koncentrerar frågan för att framhäva, maskera eller smitta av sig på andra frågor och 

kategoriseringar och därigenom formger problemdefinieringen. Kategorisering inom 

symbolpolitik handlar om att det förekommer en kognitiv process snarare än en instrumentell. 

Den kognitiva processen är tydligare eftersom den återger hur en politisk fråga anses viktig på 

individnivån, hur en aktör tolkar frågan som viktig på grund av hur den är kategoriserad 

snarare än vad som är frågans uppenbara egenskaper. Den kognitiva respektve den 

instrumentella kategoriseringen är förhoppningsvis nära förknippade med och stärker 
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varandra. Den kognitiva kategoriseringen ligger allt som oftast till grund för den senare 

instrumentella.
54

    

Tyngden bakom att presentera exempel, politiska uttryck och kopplingar till närliggande 

principer kan lyfta en politik till nya höjder genom att engagera individer som annars inte 

hade lagt fokus på vissa frågor. Ett exempel är det tydligaste sättet att väcka uppmärksamhet, 

väcka oro men också genom att bryta gamla stagnerade och rutinmässiga tankemönster. 

Kriser eller omtumlande händelser kan på detta sätt användas som exempel för att skapa den 

nödvändiga känslonivå som krävs för att fånga individens uppmärksamhet.
55

 Genom att 

påvisa hur ett politiskt problem kan kopplas till andra politiska frågar kan en beslutsfattare 

genom närliggande principer väcka annars passiva, politiska grupper. Samma princip gäller 

för val av politiska uttryck, t.ex. kan aktörer använda positivt laddade uttryck för att låta 

intentioner ersätta svaga och intetsägande prestationer.
56

     

 

Många public policy teorier brister i deras forskning av vilka mekanismer och händelser som 

formar nya policydefinitioner. Symbolpolitik kan här lägga till en ny dimension till 

forskningsdjupet, d.v.s. hur en politisk fråga kan växa i styrka respektive sjunka genom att 

symboliskt kopplas ihop med andra redan väletablerade frågor. Symbolpolitik faller inte bara 

på ovanliga specialfall som existerar ”vid sidan av” den ”verkliga substantiella politiken”, 

istället bör vi ställa frågorna när symbolpolitiska faktorer förekommer, hur processerna ser ut 

och vilka kausala effekter på besluten det kan innebära.  

   

Sammanfattningsvis kan sägas att huruvida lagen implementeras bra eller dåligt, tar tid att 

utvisa men det kräver ett samförstånd mellan samhälle, beslutsfattare och utförare. Det är 

också viktigt att lagförslaget rör sig i rätt riktning genom makthierarkin och inte hoppar över 

några steg. Detsamma gäller symbolpolitik, det är först med tiden som den sanna bakgrunden 

till aktionen kanske visar sig. Symbolpolitik innebär kort och koncist att politiska beslut inte 

genomförs så som beslutsfattarna sagt de ska göra, eller att beslutet i möjligaste mån endast 

ska resultera i en positiv sammanlänkning. 
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3. Bakgrund   

 

Enligt en rapport presenterad av FN ligger brottssiffran för antalet offer per år mellan en och 

fyra miljoner människor, varav att majoriteten är kvinnor och barn som planeras utnyttjas 

sexuellt. Den här rapporten bygger på siffror från 155 länder, vilket gör den till den mest 

omfattade i sitt slag. Här klargörs det också att den största delen av världens trafficking är 

med syfte för sexuell exploatering och prostitution genom att stora brottsnätverk rekryterar, 

transporterar, säljer och köper offren med avsikt att göra stor ekonomisk vinning.
57

 

Vad som är tydligt är att mörker talet är högt, vilket också försämrar möjligheten att få fram 

exakta siffror, därav det stora gapet mellan en och fyra miljoner. Verksamheten utgör en 

växande ekonomisk näring för den organiserade brottsligheten och anses av FN vara en av de 

mest vinstbringande formerna av internationell organiserad brottslighet. Vinsterna är 

beräknade vara lika stora som vinsterna som görs av den internationella vapen- och 

droghandeln.
58

 FN:s Drugs and Crime committé (UNODOC) i samarbete med Europol anser 

trafficking vara den snabbast växande organiserade brottsligheten i världen. Kriminella 

nätverk och grupper tjänar uppskattningsvis ca. 7 miljarder USD per år, detta innefattar utöver 

trafficking prostitution, tvångsarbete, organhandel, slaveri m.m.
59

    

   

Rapporten från FN visar också att antalet personer som åtalas och döms för brott kopplade till 

någon form av människohandel har ökat de senaste åren, men i jämförelse med antalet offer 

och i tillägg till det stora mörkertalet är siffran fortfarande väldigt låg.
60

 

Viktigt att hålla i åtanke vid författande av lagtexter, straffbeläggning och bekämpning 

initiativ är just komplexiteten på grund av de många politiska områden som berörs, för att 

nämna några: migrationsfrågor, organiserad brottslighet, ekonomiska såväl som politiska 

skillnader mellan länder, jämställdhetspolitik och barns rättigheter. En effektiv och väloljad 

straffbeläggning är i just det här fallet bara en liten del av vad som behövs för att förebygga 

människohandel.
61

 Nedan följer en kort presentation av de trafficking bekämpande dokument 

som presenterats av EU och FN.  
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3.1 FN och EU:s arbete och intentioner 
 

Inget enskilt land kan enbart med nationella åtgärder komma tillrätta med de globala problem 

som människohandel innebär, orsakar och är ett resultat av. Internationellt samarbete är 

således en given utgångspunkt för att detta ska kunna bekämpas effektivt. 

Det finns idag flera organisationer och internationella enheter som behandlar detta problem 

och länkande frågor.
62

 De internationella beslut som i denna uppsats kommer framhävas är 

Förenta Nationernas Palermoprotokoll och Europarådets konvention om bekämpande av 

människohandel eftersom dessa förde fram diskussionen om utformningen av Sveriges egen 

lagstiftning om människohandelsbrott i 4 kap. 1a § BrB samt utformade en internationell 

definition av begreppet människohandel. Nedan följer en kort sammanfattning av 

Palermoprotokollet och EU:s rambeslut. 

 

3.2 FN:s Palermo protokoll 
 

FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll, 

sedermera känt som Palermoprotokollet, gällande förebyggande, bekämpande och 

bestraffande för handel med människor, särskilt kvinnor och barn, öppnades i december år 

2000 för undertecknande av medlemsstaterna. Palermoprotokollet är ett ”tilläggsprotokoll” till 

en officiell FN konvention, alltså måste en stat tillträda hela konventionen för att få tillträda 

själva protokollet, vilket Sverige har gjort.
63

 

I artikel två i protokollet stateras dess syfte vilket är att bekämpa handel med människor, 

särskilt vad avser kvinnor och barn, att skydda och bistå offren för sådan handel med full 

respekt för deras mänskliga rättigheter och att främja samarbetet mellan staterna för att uppnå 

dessa mål.
64

 

Genom denna överenskommelse fick det internationella samfundet för första gången fram en 

gemensam, global definition av begreppet människohandel.      

 

Definitionen av trafficking i Palermoprotokollet stateras i artikel tre:  

”I detta protokoll avses med;  

                                                      

 
62

 SOU 2008:41 s. 45. 
63

 Prop. 2002/03:146 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet avseende FN:s konvention, prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel 
avseende Palermoprotokollet. 
64

 UN resolution 22/25, United nations convention against transnationel organized crimes and the protocols 
thereto. 15 november 2000 . Art. 2 p.42 



 

18 
 

a) handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller 

mottagande av personer genom hot eller bruk av våld eller andra former av 

tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en 

persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller 

förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan 

person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone 

utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, 

tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och 

sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ.  

b) Samtycke som ges av någon som är offer för handel med människor till sådant 

åsyftat utnyttjande som anges i a ovan skall sakna betydelse när något av de 

medel som anges där han använts.  

c) Rekrytering, transport, överföring, hysande och mottagande av barn för 

utnyttjande ändamål skall betraktas som handel med människor, även om inget av 

de medel som anges i a + ovan har använts.  

d) barn: person under 18 års ålder.”
65

 

 

3.3 EU:s arbete mot trafficking 

 

EU har under en lång tid arbetat aktivt för att utveckla ett mer övergripande samarbete mellan 

medlemsländer gällande angreppsätt att bekämpa trafficking, allt för att innefatta ursprungs-, 

transit- och destinationsländer, för att på alla plan möta problemen som innefattar trafficking. 

Samarbetet har fokuserat på tre primära områden, att förbygga smugglingsverksamhet, att 

skydda och stödja offer samt att på ett mer effektivt sätt åtala människohandlare. Detta har 

fött fram en rad av rättsliga instrument inom området, den här uppsatsen kommer beröra två 

av dem: Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 angående bekämpande av människohandel samt 

Europeiska unionens konvention om bekämpande av människohandel.  

 

3.4 Europeiska Rådets rambeslut 

 

EU:s rambeslut om bekämpande av människohandel syftar till att skapa nya regler vad gäller 

minimum av straffrättsliga påföljder och åtgärder mot människohandel inom EU:s 
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medlemsländer.
66

 Rambeslutet omfattar endast människohandel med syfte för arbetskraft- och 

sexuell exploatering, vilket ger den ett snävare och mindre tillämpningsområde än det tidigare 

nämnda Palermoprotokollet. Anledingen till detta är att EU anser att de krävs fler 

straffrättsbestämmelser än vad Paleroprotokollet staterar. Rambeslutet innehåller däremot 

precis som FN-protokollet en definition av straffbar människohandel, kriminalisering av 

anstiftan, främjande, försök, medhjälp och ett gemensamt lägsta straff. I tillägg åhör 

rambeslutet frågor gällande ansvar och påföljder för jurisdiktion, brottsoffer samt inblandade 

juridiska personer. EU:s rambesluts definition av straffbar mäniskohandel finns i artikel ett: 

 

”Brott som avser människohandel för arbetskraftsexploatering eller sexuell 

exploatering:  

1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

straffbelägga följande handlingar: Rekrytering, transport, överföring, hysande, 

senare mottagande av en person, inbegripet utbyte eller överföring av kontroll 

över denna person, om  

a) tvång, våld eller hot, inklusive bortförande, brukas, eller  

b) svikligt förfarande eller bedrägeri brukas, eller  

c) maktmissbruk eller utnyttjande av en utsatt belägenhet förekommer, 

som är av sådan art att personen inte har något annat verkligt eller 

godtagbart val än att ge efter för det missbruk eller utnyttjande som 

utövas, eller  

d) betalning eller förmåner ges eller tas emot för att erhålla medgivande 

från en person som har kontroll över en annan person i syfte att 

exploatera den personens arbetskraft eller tjänster, inbegripet åtminstone 

tvångsarbete eller obligatoriska tjänster, slaveri eller sådana förhållanden 

som kan liknas vid slaveri eller träldom, eller i syfte att exploatera honom 

eller henne i prostitution eller andra former av sexuell exploatering, 

inbegripet i pornografi.  

2. Samtycke av den som är offer för människohandel till den avsedda eller faktiska 

exploateringen skall sakna betydelse, om något av de medel som anges i punkt 1 

har använts. 3. När en handling som anges i punkt 1 rör ett barn skall det vara ett 
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straffbart människohandelsbrott, även om inte några av de medel som anges i 

punkt 1 har använts.  

4. I detta rambeslut avses med barn en person som är yngre än 18 år.”
67

 

  

3.5 EU:s konvention om bekämpande av människohandel 
 

Under september år 2003 inledde EU sitt arbete för att skapa en europeisk konvention 

mot trafficking, resultatet blev Europarådets konvention om bekämpande av 

människohandel.
68

 Denna konvention syftar att förebygga och bekämpa 

människohandel genom att konstruera ett totalt regelverk för skydd och hjälp till 

människohandelsoffer, gagna nationernas nationella rättsväsende genom effektivare 

brottsutredningar och för att stärka och utöka det internationella samarbetet på 

området.
69

 

 

Redan i ingressen i konventionen slås det fast att medlemsstaterna i Europarådet samt 

de medlemsstater som undertecknat konventionen, anser att människohandel utgör ett 

grovt brott mot de mänskliga rättigheterna och kränker den inneboende värdigheten och 

integriteten hos den enskilde individen. Handel med människor kan leda till slaveri för 

de drabbade offren och därför måste åtgärder för att bekämpa detta ske med yttersta 

respekt för offrens rättigheter, rätt till skydd, vara icke- diskriminerande och vid 

samtliga tillfällen hålla jämställdhetsperspektivet och barnens rättigheter i åtanke. Av 

ovan nämnda anledningar måste samtliga åtgärder och initiativ vara det övergripande 

målet för samtliga medlemsstater.
70

  

 

4. Svensk lagstiftning 
 

Utgångslägena för varje enskilt medlemsland att bekämpa trafficking varierar. 

Det är förbjudet enligt svensk lag sedan 1999 att köpa sexuella tjänster, däremot är det inte 

olagligt att sälja sex eller sexuella tjänster. Straffskalan är böter eller fängelse i upp till sex 

månader. Den som sedermera främjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser 

mot ersättning eller som gagnar ekonomiskt av en prostituerads klientel, gör sig skyldig till 

koppleri. Straffet för koppleri är fängelse i högst fyra år, eller vid grovt brott, fängelse i lägst 
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två år, högst åtta år. 
71

 Den svenska lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst har hjälpt både 

åklagare och polis i kampen mot människohandel, dels som bevis men också eftersom det 

faciliterar en upptäckt av brotten. Siffror visar att den här lagen har försvårat för 

människohandlare att bedriva verksamhet i Sverige eftersom det skrämmer kunderna.
72

  

”1 § Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon 

annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga 

honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till 

fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Är brottet 

mindre grovt, döms till fängelse i högst sex år.
73

 

1 a § Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, 

utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt 

medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte 

att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, 

krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär 

nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och 

högst tio år. 

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har 

fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt 

medel som anges där har använts. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i 

högst fyra år.
74

” 

Sverige utgör både destinationsland såväl som transitland (mellanstopp innan 

slutdestinationen), för människohandel. Det finns inga exakta siffror för hur många människor 

som är offer för trafficking i Sverige. Uppskattningen från Rikspolisstyrelsen ligger på mellan 

200-600 kvinnor och barn varje år, men även här är mörkertalet stort och exakta siffror är 

därför svåra att uppskatta.
75

 Rekryteringen sker oftast med syfte att människorna ska utnyttjas 

för prostitution och sker till största delen från närliggande länder som Ryssland, Bulgarien, 
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Rumänien, Estland, Slovakien och Albanien. Fåtalet kommer också från Thailand, Estland, 

Polen, Tjeckien, Kenya och Nigeria.
76

 Ofta tillhör kvinnorna minoritetsgrupper inom 

hemlandets gränser vilket kan medföra svårigheter att få anställning i hemlandet. De kan 

också komma från en miljö där det förkommit skadliga förhållanden såsom sexuella 

övergrepp, misshandel och social uteslutning.
77

    

 

Brottet människohandel är väldigt resurskrävande och komplicerat.
78

 Tillskillnad från andra 

typer av våldsbrott är det viktigt att notera att det sällan är offret, dess anhöriga eller 

allmänheten som anmäler brottet, utan polisiär spaning och övervakningsverksamhet är det 

som oftast leder fram till en vidare anmälan. Regeringens särskilda satsning på 

människohandelsbrott har därför medfört att nivån på antalet inkomna brottsmisstankar har 

ökat under de senaste tre åren, varav 2010 visar på den största siffran hittills.
79

 De inkomna 

brottsmisstankarna har mellan 2008 och 2010, gått från 29 till 77 stycken anmälningar om 

brottsmisstanke, emedan de brottsmisstankar som blev e facto lagförda gick från 5 till 27 

stycken på tre år. Åklagarmyndigheten rubricerar det som ett gott arbete där det har gått från 

17% till 34% av misstankarna som lagförts
80

. Värt att hålla i åtanke är då polisens 

uppskattning på att det kommer in mellan 200-600 nyanlända trafficking offer i Sverige per 

år, med ett stort mörkertal i tillägg.     

 

Domarna innefattade i flera fall även annan brottslighet som typiskt sett bedöms förekomma 

inom organiserad brottslighet, såsom narkotikabrott, vapenbrott och människosmuggling. 

Domarna innehåller dessutom andra typer av brott som våldtäkt, koppleri eller grovt 

koppleri.
81

 

 

”Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av 

någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, 

överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon skall exploateras för sexuella 

ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en 
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situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst 

två och högst tio år. 

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år 

döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har 

använts. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra 

år.”
82

 

 

4.1  Regeringens utredning och handlingsplan 

 

I december 2005 beslutade regeringen att göra en utredning av straffbestämmelsen om 

människohandel i 4 kap. 1a § BrB, detta för att facilitera en enklare brottsbekämpning mot 

människohandel och göra en tydligare beskrivning av brottet och en justering av 

straffskalorna.
83

 Efter utredningen var klar år 2008, visade den mycket riktigt att p.g.a. den 

utformning som bestämmelsen om människohandel skriven år 2004 hade, hindrade den att 

bestämmelsen tillämpades på ett effektivt sätt. Detta visade sig bland annat genom att 

människohandelsbrott i mycket omfattande utsträckning bedömts som andra brott, 

huvudsakligen koppleri eller grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § BrB. 

Med tanke på hur rättstillämpningen sedermera fungerade i praktiken gavs lagen ett nytt 

ansikte. Målet var att tydliggöra vad som ska definieras som kriminell människohandel med 

åtanke på de utformningar och avgränsningar i internationella definitioner och 

överenskommelser som Sverige skrivit under.
84

 För att på bästa sätt kunna förhålla sig till de 

internationella bestämmelserna gällande människohandebrott har förutsättningarna för att 

förändra straffbekännelserna varit förhållandevis begränsade. De internationella 

straffbestämmelserna består kort sammanfattat av tre grundmoment; 1. Med användande av 

otillbörliga medel vidta en handelsåtgärd med offret, 2. Att han eller hon ska 

utnyttjas/användas i ett speciellt syfte, och 3. Skulle offret vara under 18 år är kravet på att 

otillbörliga medel ska ha använts automatiskt borttaget.
85
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År 2007 presenterade regeringen en handlingsplan som involverar flertalet svenska 

myndigheter, för att bättre bekämpa människohandel inom Sverige. De åtgärder som 

regeringen lyfter fram i denna handlingsplan syftar inte bara att bekämpa människohandel för 

sexuella ändamål utan också prostitution som helhet och på detta sätt säkerställa att de 

personer som är utsatta får det stöd och skydd som behövs. 

 

Arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål har således delats in i fem 

områden för olika insatser; ökat skydd och stöd, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och 

effektivitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad samverkan och ökad kunskap.
86

 För att uppnå 

starkast positiva resultat i kampen mot detta problem krävs enligt regeringen ett brett 

handlingsområde och flertalet angreppssätt, vilket också speglas i skrivelsen. De åtgärder som 

presenteras i handlingsplanen är tänk att skapa förutsättningar för en mer långsiktig 

ambitionshöjning i arbetet som läggs ner av myndigheter och frivillig organisationer på 

internationell, nationell, lokal och regional nivå. I handlingsplanen redovisas vidare de nya 

åtgärder som förväntas tas samt de redan pågående incentiven och uppdragen hos de berörda 

myndigheterna.
87

  

 

4.2. BRÅ:s slutredovisning 

 

Enligt BRÅ:s slutredovisning av regeringens handlingsplan mot människohandel och 

prostitution har regeringens ansatser att öka medvetenheten om existensen av detta problem i 

Sverige lyckats, och på de arbetsplatser där arbetarna kan komma i kontakt med problemen 

har frågan kommit upp på agendan.   

Utbildning är den insats som tagit mest plats men också varit mest omfattande hos de olika 

myndigheterna, av 36 åtgärder är 17 fokuserade på utbildning och utbildningsmaterial, d.v.s. 

förbyggande ansatser gentemot trafficking och människohandel.
88

 Myndigheter som tagit del 

av dessa utbildningar är bland annat länsstyrelserna, ungdomsstyrelsen, socialstyrelsen, 

rikspolisstyrelsen (RPS), Statens institutionsstyrelse (SiS), Brottsoffermyndigheten (BrOM), 

UNICEF, Aktionsgruppen mot människohandel inom Östersjöstaternas råd (CBSS), 

Skolverket, RFSL och svenska institutet. I enlighet med regeringens intentioner har det 

förekommit tre huvudteman inom dessa utbildningar. Den första är brott, som är inriktat på att 
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beskriva verksamheterna och på detta sätt öka möjligheten för personer att upptäcka 

prostitution och människohandel. Den andra rör utbildning om hjälp och stöd för utsatta 

individer, antingen som utsatts för brott men också för de människor som lever i den typ av 

livsstil eller en social situation som kan göra dem sårbara för olika former av sexuellt 

utnyttjande. Det tredje och sista temat rör utbildningar med fokus på förebyggande arbete, 

bl.a. genom att förebygga att ungdomar tar sexuella risker över internet men också 

utbildningsinsatser mellan länder med syfte att minska efterfrågan på sexhandeln.
89

  

 

4.3 Problematik med handlingsplanen   
 

En av de största svårigheterna i myndigheternas arbete med regeringens handlingsplan är att 

mäniskohandel är ett relativt dolt och outforskat problemområde. Få personer söker på eget 

initiativ hjälp och brotten sker väl dolda från samhället, vår kunskap om händelseförlopp, 

karaktär eller omfattning är i bästa fall ofullständig. Det finns ingen eller mycket lite tidigare 

forskning att basera teorier och spekulationer på, gällande vad som kan ses som effektivt och, 

ännu mindre något som är beprövat över en längre tid. Detta gör att mycket av kunskapen om 

de hjälpbehov som kan behövas brister. Kort sagt saknas det teoretiskt förankrade beprövade 

hjälp- och stödinsatser för att hjälpa de utsatta.
90

    

Flera av de myndigheter som haft kurser, utbildningar, konferenser etc. har också beställt 

externa utvärderingar av dem, överlag har feedbacken varit positiv, med få undantag. Däremot 

fanns mer kritik att hämta hos de konferenser eller utbildningar som rörde homo-bi-trans 

personer (hbt-personer). Enligt RFSL som tillhandahöll dessa utbildningar står det klart att 

den provokativa underton i ämnet som rör hbt-personer som säjer sex av fri vilja fortfarande 

anses som radikal och i många fall stötande. 

 

Att många människor, inom varierande arbetssektorer och med varierande bakgrund och ålder 

har kunnat ta del av utbildningarna anses positivt av BRÅ. Hur satsningen på utbildning ska 

bedömas påverkas också av utbildningsinnehållet, även om de flesta personer varit nöjda med 

den utbildning de fått, kan det finnas anledning att diskutera kvalitén i materialet som 

utbildningen baseras på. Utbildningsansatserna har till stor del präglats av att de tillgängliga 

medlen bara avsåg tre år. Detta innebär att samtliga incentiv till utbildning måste organiseras 

och göras till verklighet relativt snabbt, att forska fram samt sätta samman själva 
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utbildningarna med marginell tidigare forskning och på så pass outforskade, särpräglade och i 

viss mån även tabubelagda områden som människohandel (och prostitution), gör enligt BRÅ, 

tydliga avtryck i utbildningsmaterialet.
91

  

Flera myndigheter producerar korta och koncisa utredningar och rapporter, ofta baserade på 

egna intryck, gällande deras specifika situation av människohandel och dess offer, då liksom 

nu kan de användas i många sammanhang även i fortsättningen.
92

 Länsstyrelsen i Stockholm i 

samarbete med resten av landet har producerat en anmärkningsvärd utredning med åtgärder 

och aspekter om hur rollfördelning bland de svenska myndigheterna och säkerställning om 

återvändandet till hemlandet för offren av människohandel bör se ut. Trots detta 

anmärkningsvärda arbete anser BRÅ att den brister i sin rollfördelning och presenterar alltför 

vaga precisioner i sina förslag om vem som bör agera och hur, ibland riktar sig förslagen till 

”myndigheter och organisationer”, ”den som utsätts som ansvarig till åtgärderna” och i vissa 

fall till ”Sverige”, något som bör åtgärdas vid eventuella nytryck.
93

  Trots att många 

sammanfattningar och interna utredningar presenterade i samband med regeringens 

handlingsplan ofta anses vara nyanserade och välunderbyggda beskylls de på samma gång, 

gång på gång vara ”kontroversiella och kunskapstunna”, vilket beskriver de motstridigheter 

och varierande resultat som står att finna mellan de olika myndigheterna. 

Ett annat problem gällande de ”allmänbildande utbildningarna” om människohandel 

genomförda av länsstyrelsen är att den bild som målas upp ofta är våldsam och visar på 

extremt grova brott av frihetsberövade, koppleri, våldtäkter och droger i olika lägenheter i 

olika länder. Problemet här är att människohandel för sexuella ändamål kan se ut på olika sätt, 

men de fall som lyfts fram är de tydligaste och mest känslomässigt upprörande fallen. Fall 

som inte är typiska för de vi veterligen ser vi Sverige. Av de polisanmälningar BRÅ 

sammanställt mellan åren 2008 och 2010 om människohandel för sexuella ändamål och grovt 

koppleri där minst en utsatt är född utanför Sverige, framgår det att vissa fall av den grova 

typen förekommer men hör till en minoritet, knappt en femtedel, av de anmälningar som 

kommer in, och majoriteten av dessa (alla utom fyra) återfanns i Stockholm och Malmö. 

Majoriteten av Sveriges kommuner har alltså aldrig känt ett så pass grovt fall, och i flertalet 

fall har inget våld mot offret förekommit och tvånget har ansetts svagare.
94

 I och med att så 

mycket fokus på utbildningarna läggs på mycket grova fall är det BRÅ’s åsikt att 
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bedömningen hos de individer som avser förhindra brotten riskerar att missa de mindre 

uppenbara fallen.
95

       

 

4.4. Sammanfattning 

 

Trafficking är ett internationellt problem vilket också medför stora svårigheter att bekämpa 

det på ett enskilt nationellt plan, internationella samarbeten är således den enda chansen när 

det kommer till att bekämpa det. Människohandel är ett mångfacetterat problem som rotar sig 

i både ekonomiska, sociala och kulturella problem som finns runt om i världen, brottet måste 

alltså bekämpas på fler plan än bara konsekvenserna utan också orsakerna och de 

efterföljande problemen hos individer. Det finns flera organisationer och internationella såväl 

som nationella enheter som kämpar effektivt mot detta brott.
96

  

 

FN har tidigare presenterat en rapport som visar på en ökning i anmälda traffickingbrott över 

de senaste åren, detta till trots vidhåller organisationen att i jämförelse med antalet offer kan 

vi vara beredda på ett högt mörkertal.
97

 

Palermoprotokollet är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention gällande gränsöverskridande 

organiserad brottslighet och behandlar förbyggande, bekämpande och bestraffande för handel 

med människor och öppnades år 2000 för vidare ratificering av medlemsstaterna som ett 

tillägg.
98

 

Tack vare denna överenskommelse skapade det internationella samfundet för första gången en 

gemensam och global definition av just begreppet människohandel. EU:s rambeslut, bygger 

vidare på arbetet som framtagits av FN fokuserar mer på straffskalan för de åtalade och 

specificerar sig på människohandel inom EU med syfte för arbetskraft och sexuell 

exploatering.
99

  

Efter det att den svenska regeringen skrev under Palermoprotokollet år 2000 har stora 

satsningar gjorts och ett tillägg gjordes i brottsbalken kapitel 4 specifikt konstruerat för att 

fokusera på människohandel. Denna särskilda satsning har inneburit ökad kunskap hos 

berörda myndigheter såsom polismyndigheten, åklagarmyndigheten, socialnämnden och 
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kvinnohem, allt för att komma åt brottsligheten. De ökande aktionerna har medfört att nivån 

för brottmisstankar har höjts markant de senaste åren och år 2010 producerades den högsta 

siffran hittills.
100

   

 

Regeringen presenterade en handlingsplan år 2007 som involverar flera av de svenska 

myndigheterna. Åtgärderna som framhävs i denna handlingsplan syftar inte bara till att 

bekämpa människohandel, utan också prostitution som helhet för att säkerställa att alla offer 

får det stöd och beskydd som behövs.     

Arbetet ha delats in i fem olika insatsområden; ökat skydd och stöd, stärkt förebyggande 

arbete, stärkt kvalitét och effektivitet inom rättsväsendet, ökad samverkan och ökad 

kunskap.
101

  

Vid en jämförelse med det traditionella perspektivet av lagimplementering finns det en tydlig 

och utsagd händelsekedja från FN till EU, vidare till den svenska regeringen som sedan stiftar 

lagar och tar aktion. Detta kräver en stark reabilitet hos den styrande och att den 

nästkommande länken i implementeringskedjan har stort förtroende på den förekommande.
102

 

Flera av regeringens och myndigheternas åtgärder brister när det kommer till Rothsteins fem 

kriterier av vad som konstituerar en god implementering. Medel och tid har ålagts för att öka 

kunskapen om människohandel och trafficking men det finns inga vidare handlingsplaner för 

att följa upp arbetet som gjorts under de givna åren fram till 2010 när projekttiden var slut.  

Detta strider direkt mot forskning som visar att implementering tar tid, speciellt innan 

utbildning och kunskap ger tydlig effekt. 

Att presentera politiska uttryck i samband med sociala kopplingar är välanvänt inom den 

politiska sfären, att sammanlänka uttryck till goda eller onda principer kan engagera individer 

som annars inte hade lagt fokus på vissa frågor. Det är också det lättaste sättet att väcka oro 

och därigenom bryta stagnerade tankemönster.
103

 Du kan tidigt se i FN, EU:s beslut och 

utbildningstexter att det finns starka återknytningar i fraser som används till andra frågor t.ex. 

individens frihet och jämlikhet, slaveri, barns rättigheter och organiserad brottslighet. Detta 

ökar till att lyfta hatet hos folket mot den här typen av brott och istället öka stödet för 

handlingsplanen. I detta fall kan man se formuleringar till att väcka oro och engagemang 

genom avsky och hårresande historier bli presenterade för folket. Att välja starkt positivt eller 
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negativt laddade uttryck ex, slaveri, frihet, rättvisa kan ersätta och lyfta intetsägande 

prestationer hos en policy eller aktion, som Santesson själv säger ”Storslagna målsättningar 

med svaga framgångsförutsättningar”.
104

   

 

5. Analys 
 

5.1 Är lagarna implementerade? 

 

Enligt Rothsteins kriterier 

Bo Rothsteins kriterier för vad som genererar i en lyckad implementering består, som 

presenterats ovan av fem punkter;  

1. Den direkta styrningen ska vara entydig. Beslutsfattarnas avsikter ska vara tydliga och 

inte gå att misstolka av den som avser implementera beslutet
105

. 

2. Utformningen av den direkta styrningen ska vara lämplig ändamålet.  Strukturen för 

hur styrningen ska implementeras ska vara tydlig och tiden och resurserna som krävs 

för implementeraren ska vara tydligt anvisade
106

.  

3. Implementeraren bör godta, acceptera och gilla beslutet. Finns motivationen hos 

implementeraren blir också ändamålet mer i linje med beslutsfattarens avsikter
107

. 

4. Implementeringen bör kontrolleras. Beslutsfattaren bör informeras om hur 

implementeringsprocessen fortskrider
108

. 

5. Aktörer utifrån bör inte involveras om det försvårar implementeringen. Aktörer 

utanför beslutsfattarna som organisationer, grupper eller enskilda individer kan 

försöka att ändra riktningen av implementeringen enligt deras önskemål
109

.  

Redan i det första kriteriet står det att ”Den direkta styrningen ska vara entydig. 

Beslutsfattarnas avsikter ska vara tydliga och inte gå att misstolka av den som avser 

implementera beslutet”.
110

 Eftersom lagarna varierar mellan de olika medlemsländerna i FN 

och EU är det omöjligt för de styrande att vara så pass tydliga att inget svängrum för egna 

tolkningar finns. I och med Palermoprotokollets internationellt erkända definition av brottet, 
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har det däremot möjliggjorts att skriva lagar anpassade för att på bästa sätt komma åt den 

kriminella verksamheten på ett nationellt plan med stöd av internationella organisationer. 

I regeringens handlingsplan redogjordes för 36 åtgärder för att hjälpa offer för 

människohandel och prostitution. I de åtgärderna presenteras det tydligt vilken myndighet 

som avses och vad som önskas bli resultatet,
111

 däremot ges få riktlinjer om hur myndigheten 

eller organisationen avses uppnå detta resultat, ex: ”Åtgärd 35: Regeringen har tilldelat 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att fortsätta att sprida kunskap om sexuell 

exploatering av flickor och pojkar till relevanta yrkesgrupper och att inventera behovet av 

ytterligare kompetensutveckling. I arbetet ingår att sammanställa den forskning och övrig 

kunskap som finns kring sexuell exploatering av barn.”.
112

, eller ”Åtgärd 30: Regeringen 

avser att tydliggöra människohandelsperspektivet i de reviderade riktlinjerna för utarbetande 

av samarbetsstrategier för länder med vilka Sverige har eller planerar ett 

utvecklingssamarbete.”
113

. Detta är endast två av de riktlinjer som presenteras, meningen 

bakom riktlinjerna är således bra och understryker ett tydligt mål emedan det är till stor del 

upp till berörd myndighet hur materialet eller tydliggörandet ska ske.  

Rothsteins punkt två till fyra gällande lämplighet för ändamålet: beslutet har godkänts av 

implementerande myndighet och regeringen har följt upp med kontroll av hur beslutet har 

genomförts. Med slutrapporter från samtliga involverade myndigheter och en större 

samanställande och en oberoende utvärdering presenterad av BRÅ är uppföljningarna 

genomförda på ett korrekt sätt. Punkt fem är vår att applicera i detta specifika fall, dels 

eftersom det är ett gränsöverskridande problem som berör flertalet myndigheter, regeringar 

och organisationer i samtliga världsstater och internationella organisationer. Dels också för att 

det är ett väldigt outforskat område gällande teoretiska teorier med fungerande åtgärder samt 

det variation som finns i ekonomi och sociala skillnader mellan stater som bidrar till en uppsjö 

av initiativ och insatser som bör tas för att gå till botten med detta specifika problem. 

Viktigt att notera är att i regeringens åtgärd 32 staterar att de avser avsätta särskilda medel för 

ökad kunskap om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Däremot finns inga 

vidare handlingsplaner för att följa upp arbetet som gjorts under de givna åren, vilket direkt 

strider mot forskning som visar att implementering tar tid, vilket också kan sägas att det tar 

innan utbildning och kunskap ger tydlig effekt. 
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Enligt Lipsky 

Lipskys teori om närbyråkrater lyfter fram problemet med att dagens politiker saknar den 

professionella kunskap som krävs för att kunna ta den individuellas hänsyn och göra korrekta 

prioriteringar som en yrkesprofessionell person kan göra. Detta kräver i sin tur större 

handlingsfrihet som resulterar i att lagen/tjänsten/servicen appliceras ur ett bottom-up 

perspektiv, och modifieras för att kunna generera bästa möjliga utkomst för offren.
114

 Detta 

applicerat på regeringens handlingsplan visar att myndigheterna härmed får en möjlighet, 

under regeringens övervakan) att applicera lagen och dess åtgärder på samhället på det sätt 

som de anser ger bäst avkastning. Regeringens handlingsplan är utformad för att facilitera det 

arbete och den brottsbekämpning som sedan utförs av de olika myndigheterna.
115

 I jämförelse 

med Lipskys teori om närbyråkrater finns en tydlig koppling till att den verkliga makten 

ligger hos tjänstemännen istället för hos politikerna. Även om kunskapen och legitimiteten 

ligger hos aktörerna så styr politiken indirekt genom rekommendationer och bestämmelser.
116

 

Det blir ännu tydligare i de fem insatsområdena mot trafficking som presenteras i 

handlingsplanen; ökat skydd och stöd, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och 

effektivitet i rättsväsendet och ökad samverkan och kunskap. Åtgärderna är utformade för att 

skapa bättre förutsättningar för en långsiktit ambitionshöjning och kunskapskälla i 

myndigheternas och organisationernas arbete.
117

 Lipskys teori bygger vidare på idén att 

tjänstemännens frihet att forma besluten efter eget bevåg lägger grunden för hur rutiner och 

beslut kommer formas inom organisationen i framtiden,
118

 mycket likt det fokus som 

regeringen valt att lägga på utbildning inom de offentliga myndigheterna. Det som saknas i 

samtliga utredningar är huruvida detta applicerats vidare i den sista länken i kedjan, som följer 

efter myndigheter och organisationer, som socialtjänst, polisen, RFSU och skolverket. Alltså 

saknas bevismaterial skriven efter 2010 när handlingsplanen utvärderats, från den sista 

länken, den som kommer i faktiskt kontakt med offer och inblandade.  Det blir således svårt 

att se huruvida den stora insatsen av utbildning inom olika sektorer gett resultat, det enda 

visuellt tillgängliga är att brottsstatistiken för upptäckta och anmälda människohandelsbrott 

har ökat sedan lagen och utbildningarna genomfördes.
119
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Enligt Sannerstedt och Premfors 

I enlighet med det traditionella perspektivet av lagimplementering som presenterades av 

Sannerstedt, kan man se en tydlig händelsekedja från FN till EU till den svenska regeringen 

och sedan ut i de olika myndigheterna gällande de nya lagarna gällande människohandel. Som 

nämnt tidigare krävs det att den styrandes reliabilitet är hög och har ett stort förtroende hos 

den nästkommande länken i implementeringskedjan.
120

 

Det är mycket som kan gå fel när en lag ska implementeras, speciellt en utan större teoretisk 

bakgrund baserad på internationell samverkan mot ett speciellt brott.  

Det faktum att lagarna från början fattas av EU och FN och sedan tas upp av de enskilda 

nationerna skulle kunna ses som ett exempel på det traditionella perspektivet som presenteras 

av Premfors och Sannerstedt. Att de som beslutar styr och de som ska tillämpa lagen 

förväntas rätta sig efter de bestämmelser som tas i bruk.
121

 Då skulle implementeringen ske 

enligt traditionellt top-down perspektiv och en tydlig hierarkisk styrning.
122

 Både FN och de 

olika EU organen såsom Europeiska rådet och kommissionen lägger däremot ansvaret på de 

nationella makthavarna för att fullfölja de förslag och lagar som fattas på internationell nivå. 

De nationella beslutsfattarna innehar den egna makten att implementera instanser mot 

problemet och sedan föra det vidare upp på den internationella arenan igen, efter 

handlingsplanerna och liknande aktioner är satta i bruk.
123

  

I teorin om nätverk avser politikerna att olika aktörer bör samspela för att på bästa sätt 

implementera och besluta om kommande lagstiftning. Varje aktör står sedermera för ett eget 

intresse vilket resulterar i olika konfliklösningar som sedan producerar ett resultat. 

Politikernas styre syns i detta fall genom de regelverk och föreskriva arbetsgrupper och 

uppsatta ramar som aktörerna tillåts samverka genom.
124

 Detta skulle kunna liknas vid 

styrningen från EU och FN som överlåter ansvaret till de olika nationerna och deras ledare att 

samspela och agera på lokal nivå för att uppnå ett resultat genom det regelverk och definition 

de presenterat i Palermoprotokollet. Jämför man de olika synvinklarna är det inte ett klart top-

down eller bottom-up perspektiv på styrningen av beslutsfattningen. 

 Den hierarkiska styrningen av beslutet blir av anledningarna diskuterade ovan svår att 

säkerställa. Den går i enligt med det traditionella perspektivet i en klar top-down styrning, 
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däremot läggs genom handlingsplanens fokus på utbildning av myndighetspersoner och 

tjänstemän en klar tolknings- och handlingsfrihet på en lägre individnivå som kan liknas vid 

Lipskys teorier om street-level-bureaucrats.   

 

5.1. Kan det vara symbolpolitik? 
 

Den politiska människans referenser skapas genom att sina privata och känslomässigt 

kopplade motiv styrs genom offentliga företeelser och sedan rationaliseras genom accepterade 

ståndpunkter gällande allmänintresset.
125

 Ett centralt perspektiv inom forskning av 

symbolpolitik är behovet av status och hur det tar sig i uttryck i konkreta policykrav.
126

 

Symboler finns överallt i vårt samhälle och det är inte ett oanvänt medel att genomföra 

politiska åtgärder för att symbolisera något annat politiskt, annat än den konkreta åtgärden 

som faktiskt utförts. Politiska beslut fattas generellt därför att man önskar effekten eller 

effekten av effekten ur ett kausalt samband. Symbolpolitiska beslut o andra sidan lägger 

snarare fokus på de kopplingar som görs mellan handlingen och andra egenskaper som inte 

nödvändigtvis innehar den poliska innebörden. Symbolpolitik är i grunden ett socialt skapat 

koncept som kommer att variera i betydelse över tid och rum.
127

 Som Santesson presenterar 

tidigt i sin undersökning så är även den politiska människan en produkt av ett tidigare liv av 

känslor och specifika egenskaper, huruvida vi tillskriver politiska aktioner speciella 

kopplingar varierar mellan individer.
128

  

Behovet av status är viktigt inom symbolpolitiken och syns ofta genom policykraven som 

tillskrivs lagarna.
129

 Både FN och EU har tryckt vidare på en gemensam definition som ska 

facilitera en nationell lagstiftning och som därigenom är anpassad efter varje nations behov.
130

 

Det är alltså upp till varje nation att kunna presentera synbara aktioner för att bekämpa detta 

problem. Att bestämma huruvida regeringens lag gällande människohandel kan jämföras med 

symbolpolitik försvåras då en ny handlingsplan för att följa upp den gamla ännu inte 

presenterats. Det tar som sagt tid för en ny lag och dess åtgärder att verka, ges inga vidare 

medel, tid eller uppmärksamhet till fenomenet är det risk att problemet faller bort från den 

politiska agendan. Det finns inget uppenbart samband mellan samhällets objektiva 

omständigheter och hur de politiska besluten ser ut när de fattas. Policyprocesser är därför 
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också snabba att ändra uttryck och förändras, de kan därför också beskäras eller helt enkelt 

selektivt tas bort.
131

 Detta gör också att det är av stor vikt att FN och EU fortsätter trycka på 

hur angeläget det är att medlemsländerna fortsätter kämpa mot människohandel, det är tydligt 

att regeringens incentiv, krafttag och lagförändring kom efter att ärendet uppmärksammades i 

och med Palermoprotokollets tillägg.  

Den kognitiva processen hos en individ avgör huruvida en person anser den viktig eller inte, 

hur en individ subjektivt tolkar den och därefter kategoriserar den som viktig beror på att 

frågan på detta sätt kan bli nära förknippade med och stärkt av andra frågor.
132

 I regeringens 

handlingsplan står det redan i introduktionen: 

     

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

jämlikhet och jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina 

mänskliga rättigheter. Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilde individens 

människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. I första hand är kvinnor 

och flickor utsatta, men också män och pojkar utnyttjas i prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål…  

…Fattigdom, brist på jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, låg utbildningsnivå 

och arbetslöshet är några faktorer som gör att människor är lättare att utnyttja för 

människohandel och hamnar i prostitution. Andra sociala problem, missbruk och 

hälsoproblem kan vara förklaringar till att människor hamnar i prostitution i Sverige.  

Utvecklingen har under senare tid gått mot ett allt starkare samband mellan prostitution och 

gränsöverskridande brottslighet. Människohandlares cyniska utnyttjande av människor för 

sexuell exploatering är, vid sidan av handeln med vapen, alkohol och droger, en del av den 

verksamhet som utgör den grova organiserade brottsligheten. Utnyttjandet innebär att 

människovärdet reduceras till ett marknadsvärde.”
133

 

Redan här kan man se en tydlig återknytning till andra frågor såsom individens frihet och 

jämlikhet, slaveri, barn rättigheter och organiserad brottslighet, bara för att nämna några, 

människohandel tillskrivs alltså alla dessa negativt laddade ord för att lyfta föraktet för detta 

problem till nya höjder. Den kognitiva processen blir viktig eftersom den återger huruvida den 

politiska frågan anses viktig på individnivå, d.v.s. hur en aktör tolkar frågan som viktig beror 
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på hur den är kategoriserad och hur den kopplas samman med andra egenskaper, snarare än 

frågans uppenbara egenskaper.
134

 

Tyngden att presentera politiska uttryck och kopplingar till redan välgrundade, tydliga, onda 

eller goda principer kan på detta sätt engagera individer som annars inte hade lagt fokus på 

vissa frågor. Det är det enkelaste och tydligaste sättet är att väcka oro eller bryta stagnerade 

och rutinmässiga tankemönster,
135

 i detta fall att väcka oro och engagemang genom avsky och 

hårresande historier. Detsamma gäller för eventuella val av starkt positivt eller negativt 

laddade uttryck, t.ex. slaveri eller frihet, som kan ersätta svaga och intetsägande prestationer 

hos en policy eller aktion, storslagna målsättningar med svaga framgångsförutsättningar som 

Santesson själv uttrycker det i sin forskning.
136

   

 

Sveriges Rikes lag gällande människohandel är fortfarande i sin linda framknuffad av Förenta 

Nationerna och Europeiska Unionen, validiteten och den eventuella effekten förstärks eller 

försvagas beroende på huruvida ett fortsatt engagemang för frågan är möjligt i ett land där 

befolkningen inte är lika utsatta för detta specifika problem.  
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7. Resultat 

 

Samtliga nivåer av myndigheters lagstiftning gällande lagar om trafficking är relativt vaga 

och lämnar mycket utrymme till egen tolkning. Det finns däremot en tydlig handlingskedja 

som startade med Palermoprotokollets påtryckningar som skapade definitioner och 

omprövningar av lagtexten hos såväl EU som Sverige och dess olika myndigheter. Eftersom 

både FN och EU måste betänka den variation av staters kulturer, ekonomiska och sociala 

förutsättningar och nationella lagar ges det mycket eget svängrum för egen tolkning och 

betänksamhet. Detta leder också till att länderna på bästa sätt kan bekämpa trafficking på det 

sätt som krävs inom landet och bekämpa ”sin” typ av människohandel, vare sig de är 

destination, transit eller ursprungsland, men med stödet av en internationell definition och 

riktlinjer att rätta sig efter.  

Frågeställning 1: Egen nationstolkning gör det svårt att se huruvida intentionerna mellan 

Sverige och FN/EU skiljer sig åt, eftersom Sverige tolkat lagarna och handlat på det sätt som 

kommer åt människohandel inom Sveriges gränser på effektivast sätt. 

Intentionerna gällande lagar mot trafficking på internationell respektive nationell nivå går inte 

att jämföra i.o.m. att de internationella förslagen lämnar plats för staterna att själva att fatta 

beslut, fördjupa sig och konkretisera vad som ska göras.  

Huruvida implementeringen av denna lag kan anses som god respektive symbolpolitisk 

avgörs till största del av huruvida Sverige avser att fortsätta jobba mot människohandel och 

om en ny handlingsplan skrider till verket och forskningen på området fortsätter. Alternativt 

stannar arbetet upp och visas fram som ett försök till att göra rätt.  

Den senaste utvärderingen och slutet på handlingsplanen skedde 2010, jag anser att har det 

inte kommit en ny inom en snar framtid är risken väldigt stor att arbetet kommer stanna av 

och arbetet kommer få göras om från början nästa gång det finns plats på agendan.  

 

Frågeställning 2: Som nämnt tidigare så är det mycket som kan gå fel när en lag ska 

implementeras, speciellt när det saknas beprövade vetenskapliga teorier och flertalet 

myndigheter på olika nivåer ska vara inblandade. Viktigt att hålla i minnet är också att många 

implementeringsteoretiker säger att det är först efter fem till tio år efter att lagen slagits fast 

som man kan besluta huruvida implementeringen varit lyckad eller inte.
137

 De facto har 

regeringen presenterat en handlingsplan, följt upp de olika myndigheternas arbete och 
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producerat ett resultat. Eftersom det är ett outforskat problem återstår det att se huruvida 

resultatet ger en positiv effekt. Däremot finns inga vidare ansatser presenterade vilket riskerar 

att implementeringen rinner ut i sanden, och det producerade materialet sedermera glöms bort. 

Många myndigheter presenterar korta och koncisa rapporter om vad de gjort och deras 

resultat, men med ett så kort tidsspann är det svårt att läsa ut en långvarig effekt, samt att de, 

liksom regeringen ofta lämnar mycket plats för egen tolkning av deras förslag. Jämför man 

implementeringen som skett med de punkter som Rothstein presenterade, har den inte varit 

lyckad, några myndigheter såsom rättsväsendet har presterat mycket bra, något som också 

redan syns i den oberoende brottsmålsstatistiken. Emedan andra myndigheter enligt deras 

rapporter inte gjort något utöver deras vanliga arbete, som t.ex. skolverket, vilket inte kommer 

märkas förrän barnen blir stora och ska besluta vad som är viktigt nog att hamna på den 

politiska dagordningen.  

Hållande i åtanke den begränsning medförd av den minimala tidigare forskningen som gjorts 

kommer implementeringen på en godkänd nivå. Det betyget dras däremot ner när man inser 

att regeringen inte presenterat en uppföljande handlingsplan för att följa upp den storsatsning 

på utbildning och forskningsmaterial för berörda myndigheter som de trots allt redan 

genomfört. En utbildning, en dag för en person utan upprepad uppföljning och uppdatering i 

ämnet inte kommer göra så stor skillnad i längden och glöms ofta bort i det byråkratiska 

maskinella arbetet som följer. Trafficking knyter ofta an till känslomässiga begrepp såsom 

frihet och rättighet, slaveri, jämlikhet och barns rättigheter, allt i samband med ett så radikalt 

ämne som påtvingad prostitution och sexslaveri. Detta gör självfallet att ingen tycker att 

människohandel är en speciellt upplyftande tanke, däremot är det få av den svenska 

befolkningen kommer i kontakt med på problemet eftersom det oftast sker bakom stängda 

dörrar och under stor sekretess. Detta medför att det lätt glöms bort och därför plockas bort 

från den politiska agendan när andra känslomässigt kopplade frågor skakar om landet.    

 

Sammafattningsvis är detta också varför det finns en risk att den svenska lagen mot 

trafficking kan ta plats bredvid sexköpslagen som en symbolpolitisk lagstiftning med en 

ganska svag implementering. När Palermoprotokollet visades fram för världen och alla insåg 

hur trafficking var, skapade EU snabbt en konvention mot trafficking och Sveriges lag om 

människohandel hamnade på agendan. Efter det att denna första ansats genomfördes, har inga 

vidare incentiv tagits för att komma till bukt med brottet, som finns kvar och som fortfarande 

lider av ett skrämmande högt mörkertal.  
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