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Abstract 
 

Whether trafficking for sexual exploitation constitutes a violation of human right is 

indisputable. Human trafficking violates several individual rights and states' 

obligations towards victims of trafficking are thus stated in various international 

conventions. The Palermo Protocol constitutes the first international joint definition of 

human trafficking and the statute further requires that the definition constitutes a 

criminal offence in the convention states' national legislation. Whether prostitution is 

considered a violation of human rights and therefore induce a legal obligations of 

states is however disputed. 

Based on human rights, with a gender -and sociological theory of law this 

study aims to examine whether prostitution also should benefit from these rights and 

if so, determine the obligations of states under international law towards people in 

prostitution. Further to investigate whether it is possible to require states to 

criminalize the purchase of sexual services, either to comply with international 

conventions that urges prevention of human trafficking for sexual exploitation but 

also to live up to commitments to discourage the gender inequality, discrimination 

and violence often included in prostitution. 

There is a correlation between prostitution and human trafficking for sexual 

exploitation. Research shows that the scope of human trafficking is higher in states 

with legalized prostitution, while both prostitution and trafficking for sexual 

exploitation decreased in Sweden since the Sex Purchase Act came into force 1999. 

Prostitution is often considered to satisfy several elements of what constitutes 

trafficking under the Palermo Protocol's definition and could therefore generally be 

considered a form of human trafficking. Thus, by referring to the many requirements 

of preventive measures against trafficking it could therefore be argued that states 

should criminalize purchase of sexual services, as it is proven an effective way to 

counter the demand that maintains both prostitution and human trafficking for sexual 

exploitation. 

 

Keywords: Prostitution, human trafficking, sexual exploitation, human rights, state 

obligations, Palermo protocol, gender equality, demand for sexual services, Swedish 

sex purchase act.  



 

Sammanfattning 
 

Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter 

står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters 

skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella 

konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma 

definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör 

ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution anses kränka 

individers rättigheter och föranleder krav på rättslig reglering är däremot omtvistat, 

detta trots de likheter som finns. 

Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter syftar uppsatsen, med hjälp av 

genus- och rättssociologisk teori och metod, att undersöka om prostitution torde 

omfattas av dessa samt om, och i så fall, vilka positiva skyldigheter stater enligt 

folkrätten har gentemot personer som befinner sig i prostitution. Detta för att utreda 

huruvida det är möjligt att kräva att stater kriminaliserar sexköp, antingen för att 

uppfylla de konventioner som kräver ett förebyggande arbete mot människohandel för 

sexuell exploatering men även för att leva upp till de åtaganden stater åtagit sig för att 

motverka den könsojämställdhet, könsdiskriminering och våld som prostitution 

bevisligen kan innebära. 

Det finns en tydlig korrelation mellan prostitution och människohandel för 

sexuell exploatering. Forskning visar att omfattningen av människohandel är högre i 

stater med legaliserad prostitution samtidigt som både prostitutionen och 

människohandeln minskat i Sverige sedan sexköpslagen trädde i kraft. Prostitution 

kan anses uppfylla många delar av det som utgör människohandelsbrottet enligt 

Palermoprotokollets definition och torde således generellt sett kunna vara en form av 

människohandel. Således, med hänvisning till krav på förebyggande åtgärder mot 

människohandel, så torde det kunna krävas att stater kriminaliserar sexköp, inte minst 

då det bevisligen kan vara ett effektivt sätt att motverka den efterfrågan vilken 

upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuell exploatering.  

 
 

Nyckelord: Prostitution, människohandel, sexuell exploatering, mänskliga rättigheter, 

Palermoprotokollet, jämställdhet, efterfrågan på sexuella tjänster, sexköpslagen.  
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Del 1 

Introduktion till ämnet 
 

1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

Prostitution är och har länge varit ständigt närvarande både i samhället och i den 

politiska debatten, en debatt som fortfarande är högst aktuell, såväl i Norden som 

internationellt. Det lagstadgade förbudet mot köp av sexuell tjänst i Sverige, vilket 

vissa nordiska länder valt att ta efter, står idag i tydlig motsats till den motsvarande 

exempelvis tyska legaliseringen av prostitution. Världen över har stater historiskt 

gjort flertalet försök för att förhindra förekomsten av prostitution av en mängd olika 

anledningar och med en mängd olika tillvägagångsätt. Anledningarna har genom 

tiderna varit skilda, allt från bevarande av moral till upprätthållande av allmän 

ordning och skydd mot sexuellt utnyttjande av kvinnor.1  

Kvinnor och barn transporteras idag världen över för att sälja sexuella tjänster 

och bakom den globaliserade sexhandeln finns det flertalet strategiska aktörer som 

med hjälp av illegala verksamheter tar tillfälle att utnyttja det faktum att det finns en 

efterfrågan på sexuella tjänster genom att således vidmakthålla ett utbud.2 Med 

anledning av globaliseringen, och med den förbättrade transport- och 

kommunikationsnät, så har både människohandeln och migrationen ökat.3 Denna 

ökning har lett till att människohandel och prostitution återinträtt på den politiska 

dagordningen i de flesta stater och överstatliga organ. 

Utvecklingen har genom åren orsakat mycket omfattande debatt om 

prostitution och dess relation till människohandel för sexuell exploatering. Arbetet i 

                                                
1 Se avsnitt 3.2 nedan.  
2 BRÅ - Sexuell människohandel, En fråga om tillgång och efterfrågan, Rapport 2008:24, 2008, s.7 
och Askola, Heli, Legal responses to trafficking in women for sexual exploitation, Hart publishing, 
Portland, 2007, s. 29.  
3 Askola, 2007, s. 5.  
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de internationella organen för mänskliga rättigheter har främst fokuserat på 

människohandel och exploatering av prostitution under slaveriliknande förhållanden 

och har således inte tagit upp problemet med de grundläggande orsakerna till, och 

betydelsen av, prostitution utifrån ett människorättsperspektiv.4 

Varje individ har enligt artikel 3 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna ”rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Denna fundamentala 

rättighet finns även stadgad i artikel 5 EKMR och flertalet andra internationella traktat 

och varje människa har således en mycket stark förankrad rätt till sitt eget liv, på alla 

nivåer, nationellt som internationellt. I FNs allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna stadgas vidare att alla människor är födda fria och med samma värde och 

rättigheter. I detta värde och med dessa rättigheter ska alla människor vidare skyddas 

från “grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.5 Vad dessa 

behandlingar innebär finns det ingen uttömd definition som beskriver. Att 

människohandel för sexuell exploatering kan utgöra sådan kränkande behandling som 

åsyftas ovan står klart, huruvida prostitution kan anses göra det är däremot omtvistat.  
 

1.2. Problemformulering, syfte och frågeställning 
 

Idag skiljer Sverige, liksom det internationella samfundet, på prostitution och 

människohandel för sexuell exploatering vad gäller utnyttjandet men även genom den 

rättsliga regleringen. Detta trots att marknad, efterfrågan, utsatta personer, kriminella 

organisationer, faktorer som leder till exploatering är tätt sammanlänkade. Det brukar 

talas om frivillig respektive påtvingad prostitution. I Sverige betonar regeringen att 

det är oväsentligt om kvinnor ingått i prostitution av fri vilja eller av tvång men det 

finns fortfarande länder i Europa och i världen där personen som befinner sig i 

prostitution är den som kriminaliseras samt länder som har legaliserat sexhandel helt.  

Jag anser att detta är mycket problematiskt, inte minst med tanke på de initiativ och 

konventioner som antagits internationellt vad gäller förbyggande arbete mot 

människohandel, men även initiativ för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. 

 Min uppsats syftar till att utreda vilket förhållande de två fenomenen har till 

varandra och till de mänskliga rättigheterna. Detta för att utröna vilka skillnader som 
                                                
4 Reanda, Laura, Prostitution as a Human Rights Question: Problems and Prospects of 
United Nations Action, Human Rights Quarterly, 2012, s. 202. 
5 Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel, 2002/629/RIF. 
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finns, både rättsligt och socialt, för att utreda om skillnaderna i synen på prostitution 

och människohandel för sexuell exploatering riskerar att dölja problematiken bakom 

prostitutionen och de kränkningar som den kan innebära för personerna som befinner 

sig i den. För sexköparen verkar prostitution helt skilt från den organiserade 

brottslighet som människohandel ofta utgör, och detta väcker frågan huruvida det 

förefaller problematiskt att kombinera de två begreppen eller om det snarare är 

problematiskt att inte göra det.  

Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter syftar uppsatsen således till att 

undersöka om personer i prostitution torde omfattas av dem samt om, och i så fall 

vilka, positiva skyldigheter stater enligt folkrätten kan anses ha gentemot dessa 

personer. Detta för att utreda huruvida det är möjligt att kräva att stater kriminaliserar 

sexköp, antingen för att uppfylla de konventioner som kräver ett förebyggande arbete 

mot människohandel för sexuell exploatering eller för att leva upp till de åtaganden 

stater åtagit sig för att motverka könsojämställdhet, könsdiskriminering och våld som 

prostitution ofta kan innebära. Något som skulle kunna leda till en annan inställning 

gentemot prostitution på den internationella politiska nivån, vilket även skulle kunna 

vara ett steg på vägen i arbetet för att få människohandel att upphöra. 

 

Syftet utmynnar slutligen i tre frågeställningar; 

 

- Finns det något samband mellan prostitution och människohandel för sexuell 

exploatering? 

- Om och i så fall vilka positiva skyldigheter har stater enligt folkrätten 

gentemot personer som befinner sig i prostitution? 

- Är kriminalisering av sexköp ett effektivt sätt att motverka människohandel 

för sexuell exploatering?  

 
  



 4 

1.3 Material och avgränsningar 
 
Materialet jag använder består, vad gäller den svenska rätten, av lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin. Utöver det kommer även rapporter, regleringsbrev och 

övriga myndighetsdokument att användas. Det folkrättsliga materialet består av 

flertalet internationella konventioner från FN men även handlingsplaner, rapporter 

och rekommendationer. Inom EU-rätten använda både primär- och sekundärrätt i 

form av fördrag, direktiv och bindande och icke-bindande resolutioner samt i viss 

mån även rapporter, handlingsplaner och riktlinjer. Visst material från Europarådet 

studeras, då främst konventioner och viss praxis från Europadomstolen. Jag kommer 

vidare använda vissa artiklar som berör området, då väl utvalda för att tillfredställande 

kunna besvara mina frågeställningar. Artiklarna består av texter från olika forskare 

vilka beskrivs i kommande kapitel.  

Uppsatsen avgränsas genom att den inte kommer att undersöka regionala 

regleringar utöver den europeiska. Människohandel är inte begränsad till 

människohandel för sexuell exploatering, dock kommer jag i uppsatsen när jag talar 

om människohandel endast åsyfta denna typ av exploatering. Detta då denna form 

som har en tydlig genusdimension samt gemensamma faktorer med prostitution och 

således blir det en naturlig och väsentlig avgränsning. Jag kommer även med 

anledningen av undersökningens begränsning inte redogöra grundligt för	   våld och 

dess kopplingar till fenomenen. Detta hade onekligen varit intressant och viktigt men i 

och med det begränsade utrymmet var det inte möjligt. 

Vidare kommer uppsatsen endast fokusera på köp av sexuell tjänst och 

människohandel vad gäller vuxna, följaktligen personer över 18 år, då uppsatsen blir 

alltför omfattande om även barnperspektivet skulle beaktas. Personer inträder ofta i 

prostitution när de är under 18 år och det är således en viktig aspekt när fenomenet 

diskuteras, då särskilt diskussionen avseende frivillighet och ofrivillighet och det 

faktum att ett barn inte har möjlighet att samtycka.  

Vidare avgränsas uppsatsen genom att enbart tala om ”heterosexuell 

prostitution” där köparna är män och personerna som befinner sig i prostitution är 

kvinnor då det är den obestridligt största gruppen både vad gäller prostitution och 

människohandel för sexuell exploatering. Allt detta väl medveten om att 

avgränsningen får som konsekvens att ett antal relevanta frågor inte ställs och att ett 
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flertal mycket viktiga perspektiv inte lyfts fram då personer som befinner sig i 

prostitution inte på något sätt är en homogen grupp. Jag önskar inte polarisera 

kvinnors utsatthet mot mäns, transsexuella eller transpersoners utsatthet vad gäller 

prostitution men då kvinnor är den överlägset största utsatta gruppen så blir det en 

naturlig avgränsning med anledning av den begränsade undersökningen.  

Frågeställningarna föranleder vidare viss jämförelse mellan olika stater för att 

mäta korrelationen mellan människohandel för sexuell exploatering och prostitution. 

Uppsatsen kommer att fokusera på Sverige och nordiska stater samt Tyskland för att 

möjliggöra en jämförelse.6 

 

1.4 Terminologi 
 

Det är av vikt att klargöra vilken definition jag använder mig av i min uppsats vad 

gäller vissa begrepp, detta för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig texten utan att det 

sker något missförstånd. 

Prostitution är onekligen ett begrepp som har flertalet betydelser, vilket beror 

på att begreppet ofta inrymmer både etiska och moraliska värderingar. Således finns 

det ingen homogen betydelse av begreppet och det är problematiskt att försöka 

definiera. Socialstyrelsen definierade i en rapport från 20077 prostitution som en 

handling där ”minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning 

(vanligtvis ekonomisk) vilket utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten”. Jag 

anser att den grundläggande definitionen av själva begreppet prostitution 

överensstämmer med min syn på vad som innefattas i själva situationen som sådan. 

Om jag i uppsatsen åsyftar en annan situation än denna så kommer det klargöras i 

texten. 

Vad gäller benämningen av parterna som är inblandade i prostitution så är det 

känsligt. Jag använder mig av benämningen sexköpare och sexköp men undviker att 

använda sexsäljare då det lätt kan ge en bild av att prostitution innebär en 

affärstransaktion mellan två jämställda parter. Vidare anser jag att begrepp som ”den 

prostituerade” kan uppfattas stigmatiserande och felaktigt då det lätt antyder att 

prostitutionen definierar personen, även om det endast är något som personen i fråga 

                                                
6 Se nedan avsnitt 2.3.3.1-2. 
7 Socialstyrelsen, Kännedom om prostitution, 2007, s. 10. 
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sysslar med. Jag har således valt att använda mig av person som befinner sig i 

prostitution eller person som har befunnit sig i prostitution.  

Köp av sexuell tjänst, hädanefter sexköp, avser ett köp av någon typ av sexuell 

tjänst, det kan således åsyfta flera typer av tjänster och i ”någon skaffar sig en 

tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning”8 är enligt den svenska lagstiftningen 

definitionen av ett sexköp och den överensstämmer även med min förståelse av 

situationen. 

 Vad gäller människohandel för sexuell exploatering har jag valt att använda 

mig av den definition som återfinns i Palermoprotokollet samt i den svenska 

lagstiftningen. Detta då det är den otvivelaktigt mest utbredda definitionen världen 

över samt att den överensstämmer med min övergripande uppfattning av vad 

människohandel som fenomen innebär. Artikel 3 i Palermoprotokollet definierar 

människohandel som: ”Rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande 

av personer genom hot om 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 

exploatera denna person. Exploateringen ska innebära åtminstone exploatering av 

andras prostitution eller andra former av sexuell exploatering, tvångsarbete eller 

tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvanor, träldom eller 

avlägsnande av organ.”9   

När jag använder begreppet könshandel gör jag det synonymt med sexhandel, 

och åsyftar således alla former av handel med sexuella tjänster. Jag använder mig av 

könshandel som begrepp som en följd av min avgränsning vid heterosexuell 

prostitution.  

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar, där den första delen innehåller inledningskapitel 

samt en introduktion till ämnet. Jag kommer att i det andra kapitlet i del 1 beskriva 

mitt val av teori och metod för uppsatsen samt en litteraturöversikt som redogör för 
                                                
8 6 kap. 11§ Brottsbalken. 
9 Förenta Nationernas protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av människohandel, 
särskilt kvinnor och barn, Generalförsamlingens resolution 55/25 av den 15 november 2000. 
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viss tidigare forskning på området, detta för att beskriva de olika positionerna i 

debatten kring prostitution och människohandel för sexuell exploatering men även 

redogöra för statistisk forskning vilken kommer att underbygga delar av min analys.   

Därefter kommer del 2 beskriva och redogöra för prostitutionens och 

människohandelns historiska utveckling, såväl nationellt som internationellt, och även 

introduktionen av fenomenen i folkrättsliga sammanhang.  

I den tredje delen beskrivs samhällets åtgärder och den rättsliga regleringen av 

prostitution och människohandel för sexuell exploatering för att ge läsaren ett 

perspektiv på den nuvarande svenska lagstiftningen samt de folkrättsliga och 

regionala rättsliga dokument som reglerar fenomen.  

I ett avslutande kapitel kommer min analys och diskussion att samlas, där 

kommer jag att besvara mina frågeställningar med hjälp av det material som jag 

genom min undersökning tagit fram och redogjort för i föregående delar. 
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2. Teori och metod 
 

2.1 Teori 
 

Komplexiteten i frågeställningarna, eller främst den komplexitet som omfamnar 

fenomenen och forskningen kring dem, har medfört att det är nödvändigt att använda 

vissa andra vetenskapliga discipliner utöver den rättsvetenskapliga för min tolkning 

och analys.10 Köp av sexuell tjänst och människohandel för sexuell exploatering är 

bekönade i all väsentlighet.11 Därmed faller det sig naturligt för mig att använda mig 

av en genusteori för att försöka förstå de tydliga, men även subtila, maktförhållanden 

som finns mellan kvinnor och män i samhället.12 Sättet på vilket rätten 

problematiseras utifrån genus varierar över tid och är kopplat till hur en lagstiftning är 

utformad.13 Dock är inte utformningen av rätten det enda som är avgörande, utan 

syftet är att problematisera reproduceringen av den manliga normen även om 

lagstiftningen de facto är könsneutral, vilket naturligen kräver andra tillvägagångssätt 

än rättspolitiska krav på en formell likabehandling av kön.14  

Uppsatsen kommer således, för att systematisera ämnet, att skrivas utifrån ett 

genusperspektiv och för att synliggöra de strukturella orsaker leder in personer i 

prostitution och som leder till att personer blir utsatta för människohandel samt för att 

tydliggöra om och hur fenomenen hänger ihop genom dessa orsaker. Att rätten 

påverkas av maktförhållanden i samhället är inget som är karakteristiskt för just den 

svenska rättsliga regleringen av sexköp och perspektivet hjälper mig således även vid 

analysen av de folkrättsliga regelverken. Yvonne Hirdmans teori om genussystemet är 

officiellt accepterad i Sverige då den ligger till grund för stora delar av Sveriges 

jämställdhetspolitik.15 Teorin kommer att hjälpa mig att se hur den rättsliga 

regleringen är konstruerad avseende dessa två fenomen men främst kommer den 

hjälpa mig att lyfta fram de strukturella orsakerna i samhället som ofta ligger till 

                                                
10 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämnen, material, metod och argumentation 
s. 43.  
11 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes, Bokbox Förlag, Lund, 2004, s. 21 ff.  
12 Hirdman, Yvonne, SOU 1990:44 Makt och demokrati s. 73-118. 
13 Svensson, Eva-Maria, Genusforskning i juridiken, 2a uppl., Högskoleverket, Lenanders Grafiska AB, 
Kalmar, 2001, s. 10. 
14 Svensson, 2001, s. 9. 
15 Hirdman, SOU 1990:44, s. 73-116.    
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grund för personers utsatthet. Hirdmans teori om (kallas även könsmaktsordningen) 

används för att förklara och tolka hur relationen mellan kvinnor och män uttrycks och 

reproduceras på samhällets olika nivåer.16 Uppfattningen att manligt och kvinnligt 

måste hållas isär och inte får sammanblandas utgör på detta sätt, tillsammans med 

tanken på mannen som norm, det normala och eftersträvansvärda, således 

förutsättningarna för all mänsklig interaktion.17 

Teorin kan delas in i tre nivåer, på den individuella nivån så framhålls 

individens roll och där tillämpas rätten bland andra sociala, mellanmänskliga normer. 

På den strukturella nivån kan lagstiftningen placeras och den lyfter fram 

bakomliggande faktorer som exempelvis fattigdom och könsojämlikhet.18 På den 

diskursiva (kunskapsteoretiska) nivån visas mer generella och ”självklara sanningar”, 

den visar relevansen av vad som formuleras genom språk, symboler och normer, 

vilket exempelvis kan vara den västerländska synen på individen som ett abstrakt och 

fritt subjekt.19 Vidare beskriver teorin att vårt biologiska, respektive vårt sociala kön, 

är oskiljbara och detta skapar olikheter och hierarkier mellan könen i samhället som 

karaktäriseras av kvinnors underordning och manlig överordning. Denna inordning 

sker genom ett så kallat genuskontrakt vilket förändras kontinuerligt, genus är således 

inte någonting som existerar i sig självt utan skapas alltid efter förutsättningarna i den 

tid vi lever. Men oberoende av sin historiska och kulturella kontext så innebär 

genuskontraktet att kvinnor och män har givna handlingsramar.20 Hirdman menar 

därmed att kvinnor och män endast genom sitt kön ges skilda platser i samhället, och 

hävdar att ett sådant isärhållande är maktskapande samt att det till viss mån 

legitimerar människors agerande genom att särskilja dem från andra. Hirdman 

använder således teorin om genuskontraktet som ett analytiskt verktyg för att försöka 

förstå differensen mellan mäns och kvinnors maktstrategier och menar vidare att alla 

människor konstant slits mellan målen frihet och symbios i förhållande till andra 

människor.21 Makt kan brukas genom att inskränka någons tillgång till eller 

tillhandahålla medel att nå dessa mål.  

  

                                                
16 Svensson, Eva-Maria, 2001, s. 22.  
17 Hirdman, Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, s. 49-63,1988, s. 51 och Hirdman SOU 1990:44, s. 78. 
18 Svensson, Eva-Maria, 2001, s. 22. 
19 Svensson, Eva-Maria, 2001, s. 22.  
20 Hirdman, SOU 1990:44 s. 78. 
21 Hirdman, 1988, s. 55.  



 10 

Genusperspektivet inom juridiken uppfattar jag, och kommer således använda det så i 

min analys, främst som en problematisering av det liberala individbegreppet. 

Genusteorin för mig innebär således att ett redskap att för att se hur synen på kön 

påverkar kvinnors och mäns rättigheter. Teorin är helt enkelt ett sätt för mig att 

försöka förstå orsakerna till det ojämna maktförhållandet mellan kvinnor och män. 

Vidare kommer jag att använda mig av en övergripande rättssociologisk teori 

då den, utöver juridiska aspekterna, även tar hänsyn till samhälleliga och sociala 

aspekter.22 Rättssociologin analyserar rätten i samhället och har till uppgift att 

undersöka vilka krav samhällsförhållanden ställer på lagstiftningen men även omvänt 

hur samhällsförhållanden påverkas av rätten.23 

 

2.2 Metod 
 

Vad gäller de deskriptiva delarna i uppsatsen där gällande rätt presenteras så kommer 

detta i viss mån att göras i enlighet med rättskälleläran, en del av den rättsdogmatiska 

metoden.24 Rättskälleläran i svensk rätt rangordnar enligt fallande hierarkisk ordning, 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.25 Dock kommer ett vidare urval av 

kunskapskällor att göras, vilka inte inbegrips i sin helhet i rättskälleläran i svensk rätt 

då flertalet av de källor jag valt ut består av internationella konventioner. De 

rättskällor som används när det är fråga om en folkrättslig tolkning är först och främst 

konventionstexten. Tolkningsregler för konventioner återfinns i Wienkonventionen26 

och artikel 31-33.  

Konventioner ska enligt artikel 31.1 tolkas utifrån ordalydelsens gängse 

mening (lexikalisk), sedda i sitt sammanhang (kontextuell) mot bakgrund av 

konventionens ändamål och syfte (teleologisk). Artikelns första del ger således 

uttryck för den teleologiska tolkningsmetoden då konventioner ska tolkas mot 

bakgrund av staternas ändamål och syfte med överenskommelsen. Vidare stadgas det 

i artikel 31.2 att konventionens preambel och bilagor innefattas i konventionstexten. 

Vad gäller de internationella konventionerna kommer jag således att titta på 

                                                
22 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 42-46. 
23 Mathiesen, Thomas, Rätten i samhället, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 16.  
24 Sandgren, 2007, s. 38.  
25 Hydén, 2002, s. 69. 
26 Wienkonventionen om traktaträtten, Antagen i Wien den 23 maj 1969, Trädde i kraft den 27 januari 
1980. 
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ordalydelsen i texterna samt titta på syftet med dess tillkomst. Rättspraxis och doktrin 

utgör subsidiära rättskällor och används för att bestämma gällande rätt inom 

folkrätten.27 Förarbeten utgör inom folkrätten endast supplementära tolkningsmedel 

och används endast då övriga metoder leder till ett tvetydigt resultat som kräver ett 

förtydligande vilket stadgats i artikel 32.  

Vidare kommer uppsatsen att skrivas med ett problemorienterat 

förhållningssätt till frågeställningarna för att försöka lyfta fram fler infallsvinklar än 

de traditionellt juridiska, både vad gäller svensk och internationell rätt vilket kan antas 

ha betydelse för förståelsen eller den rättsliga hanteringen av de intressekonflikter 

som finns på området för uppsatsen.28 Jag kommer likt beskrivits i teoriavsnittet ovan 

att använda mig av en rättssociologisk teori och även metod.29 Hydén beskriver 

rättssociologins fokus som rättens olika orsaker, konsekvenser eller funktioner. 

Rättssociologin kompletterar vidare rättsdogmatiken genom att den som metod 

”ställer andra frågor till rättsordningen”.30 Hydén använder sig av begreppet 

paradigm för att beskriva rättsdogmatikens begränsningar, med dessa begränsningar 

menar han att rättsdogmatiken utgår från att det är rätten som bestämmer 

rättstillämpningen och att kunskap endast går att finna i rättskällor som huvudsakligen 

består av förarbeten.31   

Rättssociologin utmanar rättsdogmatiken på den punkten då den hävdar att det 

kan finnas andra externa faktorer som bestämmer rättstillämpningen, såsom politiska 

kompromisser eller maktförhållanden.32 Jag anser att detta kommer att hjälpa mig i 

min uppsats då jag antar ett externt perspektiv på rätten, inte minst då den 

rättsdogmatiska metoden inte tar hänsyn till de maktrelationer som finns i samhället 

idag och inte heller vilken funktion rättsregler har i samhället samt varför och om vi 

behöver lagstiftning som reglerar de för uppsatsen omfattade situationerna.  

 

  
                                                
27 Artikel 38.1 (d) Stadga för den Internationella domstolen och Bring, Ove, Mahmoudi, Said, Sverige 
och folkrätten, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 28. 
28 En problemorienterad ansats tar sin utgångspunkt i ett mer öppet betraktelsesätt på juridiken, vilket 
innebär att utgångspunkten är konkreta problem. Se exempelvis Westberg, Peter, Avhandlingsskrivande 
och val av forskningsansats – En idé om rättsvetenskaplig öppenhet, ur Festskrift till Per-Olof Bolding, 
Juristförlaget, Stockholm, 1992, s. 423 och 436ff. 
29 Hydén, 2002, s. 46. 
30 Hydén, 2002, s. 16.  
31 Hydén, 2002, s. 18. 
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2.3 Källkritik 
 

Mitt urval av källor har främst varit officiella dokument i den mån det har varit 

möjligt, men jag har även kompletterat med diverse litteratur som hjälpt mig att 

förklara olika delar av de officiella dokumenten. Jag har försökt att förhålla mig 

kritisk och objektiv till allt material, särskilt då mitt ämnesval omfattar en väldigt 

politisk fråga som det finns oändligt med åsikter om. Det har emellanåt varit 

besvärligt att skilja mellan fakta och författarens egna åsikter. Dock har jag varit noga 

med att endast använda källor som har en tydlig källförteckning och jag har försökt 

jämföra flertalet källor inom samma ämne för att se om de stämmer någorlunda 

överens och om det därav går att dra några slutsatser om tillförlitligheten. Forskarna 

tenderar att driva sina egna agendor i forskningen och ibland är det således svårt att 

skilja mellan den vetenskapliga forskningen och den politiska debatten i litteraturen. 

 

2.4 Tidigare forskning 
 
2.4.1 Inledning  
 

Forskningen kring människohandel och prostitution är inte helt oproblematisk då 

forskarna inom fältet ofta förespråkar antingen en radikalfeministisk syn eller en 

normaliseringssyn vad gäller prostitution. Få fält torde vara så laddade med 

kontroverser som detta. Det finns flertalet forskare som antingen berört frågan direkt 

eller indirekt och den rättsvetenskapliga forskningen om sexhandelns olika brottsliga 

situationer har främst intresserat genusforskare. Vad gäller förekomsten av nyare 

forskning kring personer som befinner sig i prostitution så är den förhållandevis 

begränsad. Jag kommer i det här kapitlet att redogöra för viss forskning på området 

som jag valt av olika skäl, däribland två avhandlingar vilka visar olika perspektiv på 

prostitution och indirekt även dess förhållande till mänskliga rättigheter.  

Statistisk forskning som visar på korrelationen mellan en legalisering av 

prostitution och människohandel för sexuell exploatering kommer även att beskrivas 
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nedan.33 Uppsatsen kommer i och med ny statistisk forskning samt nya dokument 

inom folkrätten att ta upp nya och således kanske ytterligare argument inom 

forskningsområdet för att försöka belysa likheter och länkar mellan de två fenomenen 

för att undersöka staters eventuella skyldighet att kriminalisera sexköp. 

 

2.4.2 Jenny Westerstrand – Mellan mäns händer 
 

Jenny Westerstrand är Jur. dr i folkrätt och skriver i sin avhandling Mellan mäns 

händer34 från 2008 om prostitution och människohandel för sexuella ändamål i den 

internationella rätten samt hur den internationella debatten kring fenomenen ser ut. 

Jenny studerade de viktigaste dokumenten på området men även hur förståelse av 

sexualitet och kön men även kvinnors mänskliga rättigheter. I sin avhandling 

diskuterar hon hur kvinnor konstrueras som rättsliga subjekt i prostitutionsdiskursen 

och hur detta påverkar olika förståelse av människohandel och prostitution. Genom 

sin avhandling visar hon att det är otroligt komplexa frågor som omfattar dessa 

fenomen och att det således inte finns något som är svart eller vitt inom debatten.  

Genom att betrakta prostitution som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor så 

skildrar det prostitutionen som en akt. Genom att däremot se på prostitution med ett 

större och bredare könsteoretiskt perspektiv och istället se det som ett könsojämnställt 

uttryck av en relation, att se prostitutionsmarknaden som en institution i samhället 

istället för en akt så bortses det från att det är en analytisk distinktion som är vital för 

förståelsen av motiven bakom den svenska sexköpslagstiftningens samt för de 

argument som talar för en kriminalisering av sexköp. Westerstrand beskriver vidare 

”The harm principle” vilken omfattar två aspekter; rättssubjektets respektive statens 

domäner och var gränsen går däremellan. I en rättsstat ska individen ges en rätt att 

bestämma över sitt liv utan statens inblandning, inom det som brukar kallas individens 

rättssfär.35 Denna frihet att bestämma föreligger så länge inte en annan individs rätt 

inkräktas och endast då det sker ska staten ingripa och då för den individ vars rättsfär 

                                                
33 Transcrime, National Legislation on prostitution and the trafficking in women and children, 
IPOL/C/FEMM/ST/2004-05 September 2005 och Eric Neumayer, Does legalized prostitution increase 
human trafficking?, World Development ,Vol. 41, pp. 67–82, 2013. 
34 Westerstrand, Jenny, Mellan mäns händer – Kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och 
diskurser om prostitution och trafficking, Uppsala, 2008. 
35 Westerstrand, 2008, s. 99.  
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blivit kränkt.36 Westerstrand för en mycket intressant diskussion i sin avhandling där 

hon föreslår ett annat perspektiv på debatten kring prostitutions fokus på personens 

frivillighet och därmed fokus på samtycket.37 Hon menar att om vi istället förstår 

syftet med sexköpslagen från perspektivet att samhället inte accepterar att 

kvinnokroppen kommersialiseras så blir det inte av vikt att avgöra huruvida kvinnan 

bör betraktas som en individ som är kapabel att ta egna beslut.38 Hon skriver att ”  

Vad jag anser vara av vikt för min undersökning är det Westerstrand 

framställer i slutsatsen där hennes konklusion ”är att en grundläggande spänning 

finns inom normaliseringsdiskursens tal om prostitution respektive trafficking. 

Försvaret av kvinnors autonomi och rätt till sina kroppar när tal är om prostitution, 

och ett grundläggande meningsskapande kring att analytiskt fokusera på kvinnan i 

prostitutionen, blir ett försvar för köparens logik när tal är om trafficking.”39 Hon 

kritiserar även prostitutionens normaliseringsförespråkare för att deras fokus på 

kvinnan/individen är helt isolerad från de strukturer som finns i samhället osynliggör 

det inneboende förhållandet som onekligen finns däremellan. Jag tror att hon menar 

att män på så sätt osynliggörs som aktörer inom sexhandeln och att prostitutionen 

framställs som endast en kvinnlig angelägenhet vilket således i sin tur är en negativ 

konsekvens för bildandet av kvinnors rättssubjektivitet, vilken Westerstrands 

avhandling till stor del handlar om. För att påvisa de analytiska svårigheter som 

prostitutionens normaliseringsförespråkare framhäver så applicerar hon 

prostitutionsdebatten och dess argument på människohandelsdiskursen för att tolka 

normaliseringsförespråkarnas, enligt Westerstrand, “omöjliga logik”.40 

Westerstrands perspektiv präglar även den svenska prostitutionspolitiken där 

prostitutionens roll betraktas som en samhällsinstitution vilken hela tiden återskapar 

ojämlika könsnormer i samhället. Här blir lagstiftning mer en fråga om normgivning 

och frågan om lagstiftningens betydelse för attitydbildning i ett samhälle.  

 
 

  

                                                
36 Westerstrand, 2008, s. 99. 
37 Westerstrand, 2008, s. 29 ff.  
38 Westerstrand, 2008, s. 32.  
39 Westerstrand, 2008, s. 373. 
40 Westerstrand, 2008, s. 373. 
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2.4.3 Susanne Dodillet – Är sex arbete? 
 

Susanne Dodillet är en idéhistoriker som i sin avhandling41 behandlade frågan om 

prostitution ska ses som ett arbete och tittade på Sveriges och Tysklands 

prostitutionspolitik från 1970-talet och framåt. Utredningarna som föregick 

sexköpslagen har dock kritiserats från olika håll för att vara undermåliga, Susanne 

Dodillet är en av kritikerna till sexköpslagen och vidmakthåller i sin avhandling Är 

sex arbete? att de utredningar som gjorts på området inte alls tagit hänsyn till 

personerna i prostitutionens erfarenheter.42 Dodillet jämför hur personer som befinner 

sig i prostitution betraktas som offer och skyddas av sexköpslagen i Sverige samtidigt 

som ”sexsäljare” i Tyskland ses som professionella yrkeskvinnor och kan verka på 

lagliga bordeller. Dodillet frågar sig i sin avhandling hur två annars så lika 

västerländska samhällen kan skilja sig så radikalt åt vad gäller prostitutionspolitiken.  

Dodillet kopplas till den syn som anser att prostitution är ett resultat av en 

autonom individs valfrihet och hon vidmakthåller att denna syn väl kan förenas med 

en feministisk strävan för en strävan efter frigörelse av stigmatiserade kvinnor.43 Hon 

ställer sig i opposition mot uppfattningar som hon anser är normerande inom 

prostitutionsdebatten i Sverige. Framförallt angående hennes huvudsakliga konklusion 

att svenska forskare och utredare inte undersökt hur personerna som befinner sig i 

prostitution uppfattar sin situation eller vilka behov de har samt att de endast förutsatt 

att personerna som befinner sig i prostitution är viljelösa offer vilka inte har förmåga 

att avgöra sitt eget bästa.44  

Hon beskriver ländernas prostitutionspolitik genom olika principer ”den 

kommunitaristiska” och ”den autonoma”. Den kommunitaristiska avser 

prostitutionspolitiken i Sverige vilken hon innebär att prostitution är något som strider 

mot samhällets gemensamma mål att människor ska ha samma rätt till jämlikhet och 

välmående. Autonomiprincipen innebär å andra sidan ”att staten ska låta 

medborgarna fullfölja sina livsprojekt så som de själva önskar” och kopplad till den 

tyska prostitutionspolitiken. 

                                                
41 Dodillet, Susanne, Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet, Vertigo 
Akademika, Göteborg, 2009. 
42 Dodillet, 2009. 
43 Dodillet, 2009. 
44 Dodillet, 2009. 
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Dodillet anser vidare att alla sexuella kontakter idag är påverkade av de patriarkala 

strukturerna på ett eller annat sätt, men vidare att de patriarkala normerna inte per 

automatik gör alla kvinnor till passiva och viljelösa offer. Hon anser att genom att 

istället normalisera prostitutionen och därmed även sexualitet kan det leda till att 

risken för att prostitution används som patriarkal maktutövning reduceras. Alla 

ansträngningar för att betrakta en legaliserad prostitutionsmarknad som ett 

rekonstruerande av ojämlika könskonstruktioner i samhället, förenklas således direkt 

av Dodillet som diskuterar det hela på en individnivå. Men att titta på prostitution, 

endast på en individnivå, leder dock till att de strukturella faktorerna osynliggörs.  

Dodillet anser att det blir feministiskt kontraproduktivt att motarbeta 

prostitution och att ”horan” bör betraktas som en feminist genom att denne utmanar 

de patriarkala normer vilka föreskriver sexuell återhållsamhet för kvinnor.45 Detta 

måste enligt mig ses i relation till att om sexköpet ska ses som en ren 

affärsförbindelse mellan två jämlika parter, har det då överhuvudtaget med sexualitet 

att göra? Dodillet anser att prostitution bör normaliseras och att mäns köp av sexuella 

tjänster inte bör ifrågasättas,46 men hennes argument för dessa påståenden är enligt 

mig otillräckliga. 

Jag anser att avhandlingen vilken är den nyaste forskningen på specifikt det 

här området vad gäller den liberala synen på prostitution, är vinklad och präglad av 

författarens egna åsikter och jag anser att kritiken av den,47 har rätt i all väsentlighet. 

Även om jag anser att det är viktigt att även framhäva en annan sida av synen på 

prostitution så anser jag att argumenten för hennes tes inte riktigt håller. Dock ska det 

tilläggas att jag håller med om att kvinnor i prostitution inte per automatik ska 

betraktas som viljelösa offer, men att det är viktigt att titta på de bakomliggande 

faktorerna och de efterföljande konsekvenserna vilka kanske visar sig först senare i 

livet.  

 
 
  

                                                
45 Dodillet, 2009, s. 549.  
46 Dodillet, 2009. 
47 Månsson, Sven-Axel och Westerstrand, Jenny, http://www.socialpolitik.com/doddillets-avhandling-
hela-debatten/ 2014-05-17. 
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2.4.4 Statistisk korrelation mellan människohandel för sexuell 

exploatering och prostitution 

 
2.4.4.1 Transcrime – National legislation on prostitution and the trafficking in women 

and children 
 

En studie48 av några EU-medlemsstater genomfördes 2005 i Italien vid Universitetet i 

Trento av Transcrime på uppdrag av Europaparlamentet. Studiens syfte var att 

undersöka hur förekomsten av människohandel för sexuell exploatering påverkas av 

EU-medlemsstaternas nationella lagstiftning gällande prostitution.49 Den 

människohandel som sker med syfte att utnyttja kvinnor och barn för sexuella 

ändamål utgör onekligen en del i prostitutionsproblematiken och således kan även 

människohandeln påverkas av respektive lagstiftnings som reglerar prostitution.50 

Studiens analys av de olika lagstiftningarna i staterna låter se att samtliga stater torde 

kunna delas in i någon av de fyra följande lagstiftningsmodellerna;51 

 

- Abolitionistisk 

En stat vars system faller inom ramen för denna modell tillåter både inomhus- och 

utomhusprostitution och staten väljer att ”tolerera” prostitutionen och vad gäller 

vuxna så är den inte föremål för kriminalisering.  En tredje part får dock inte inbringa 

inkomst på någon annans prostitution, vilket således är kriminaliserat. 

 

- Nyabolitionistisk 

Detta system är en utveckling av den abolitionistiska modellen och en stat faller inom 

ramen för denna modell då inom- och utomhusprostitution inte är kriminaliserat men 

att förekomsten av bordeller uttryckligen är förbjudet. 

 

- Prohibitionistisk 

Denna modell förbjuder både utomhus- och inomhusprostitution och 

parterna som är involverade i prostitutionen kan få påföljder, exempelvis klienterna. 
                                                
48 Transcrime, National Legislation on prostitution and the trafficking in women and children, 
IPOL/C/FEMM/ST/2004-05 september 2005. 
49 Transcrime, 2005, s. 8. 
50 Transcrime, 2005, viii.   
51 Transcrime, 2005, s. 14. 
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- Regulatorisk 

Genom denna modell regleras utomhus- och inomhusprostitution av staten och 

prostitutionen är inte förbjuden om den bedrivs i enlighet med regleringen. Personerna 

som befinner sig i prostitutionen registreras ofta av de lokala myndigheterna och 

personerna är i vissa fall skyldiga att genomgå läkarundersökningar.  

Transcrime drar flertalet slutsatser av studiens resultat, de anser exempelvis att 

det finns tecken på att en nybolitionisktisk och regulatorisk lagstiftningsmodell 

understödjer ytterligare offer för människohandel än vad en prohibitionistisk modell 

gör.52 Enligt detta skulle således den svenska modellen som kriminaliserar sexköp 

förhindra människohandel för sexuell exploatering i större utsträckning än andra 

länder med andra lagstiftningsmodeller.  

I stater med regulatorisk, abolitionistisk och prohibitionistisk 

lagstiftningsmodell bedrivs prostitution vilken är en följd av människohandel 

vanligtvis inomhus, medan den nyabolitionistiska modellen snarare leder till ökad 

utomhusprostitution.53 Det finns uppfattningar om att personer som befinner sig i 

utomhusprostitution utsätts för mer våld än personer som befinner sig i 

inomhusprostitution, men detta stämmer inte menar Transcrime, utan prostitution 

genererar en hög våldsanvändning både inomhus och utomhus. Förekomsten av våld 

tenderar att vara högre i EU:s nya medlemsländer samtidigt som det tycks vara en 

högre förekomst av människohandel i dessa länder.54  

Utöver betydelsen för vilken lagstiftningsmodell som respektive land har, så 

fann studien även ytterligare bidragande faktorer som påverkar förekomsten och 

omfattningen av människohandeln. Dessa faktorer är enligt studien feminiseringen av 

fattigdom och arbetslöshet, skillnaden i välfärd mellan ursprungs- och 

destinationsländerna, migrationslagstiftning i destinationslandet, geografisk placering, 

åtgärder mot människohandel i medlemsstaterna, inträdet av nya medlemsstater i EU, 

språkliga och kulturella likheter mellan ursprungs – och destinationsland.55  

 
  

                                                
52 Transcrime, 2005, s. 132ff. 
53 Transcrime, 2005, s. 129ff.  
54 Transcrime, 2005, s. 131. 
55 Transcrime, 2005, xii.  
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2.4.4.2 Ökar en legalisering av prostitution omfattningen av människohandel?  
 

I artikeln Does legalized prostitution increase human trafficking? analyseras 

effekterna på tillflödet av människohandel i stater där prostitution är legaliserat. 

Artikeln och studien görs enligt ekonomisk teori som uttrycker att det finns två polära 

effekter, skaleffekten och substitutionseffekten. Skaleffekten av legaliserad 

prostitution leder till en utökad prostitutionsmarknad, vilket i sin tur ökar 

människohandel för sexuell exploatering. Samtidigt som substitutionseffekten 

minskar efterfrågan på kvinnor som utsatts för människohandel men med effekten att 

efterfrågan därmed ökar på ”legala” inhemska kvinnor i prostitution.56 Den empiriska 

analysen som görs i artikeln omfattar ett tvärsnitt av upp till 150 länder vilket visar att 

skaleffekten är mer framträdande än substitutionseffekten. I genomsnitt så har länder 

där prostitution är lagligt erfarenhet av större antal rapporterade inflöden av 

människohandel.57  

Forskarna i artikeln anser även att det, oavsett prostitutionens direkta inverkan 

på människohandeln, kan finnas andra argument som talar mot ett förbud för 

prostitution. De sannolikt negativa konsekvenserna på staters inflöde av 

människohandel som härrör från legaliserad prostitution kan även gynna dem som 

argumenterar för att förbjuda prostitution, inte minst då det påvisat minskar inflödet.58 

Samtidigt skriver författarna att arbetsförhållanden för personerna i prostitution 

förmodligen skulle komma att förbättras vid en legalisering och konstaterar att dessa 

frågor öppnar upp för diskussioner kring individers frihet att välja.59   

 

2.5 Sammanfattning och kommentar 
 
Det är svårt att finna tillförlitliga källor och fakta vad gäller både prostitution och 

människohandel för sexuell exploatering, vilket rimligtvis även försvårar forskningen 

och undersökningen av dessa fenomen.  

                                                
56 Neumayer, 2013, s. 75-76.  
57 Neumayer, 2013, s. 75-76. 
58 Neumayer, 2013, s. 76 och Outshoorn, Joyce, The Political Debates on Prostitution and Trafficking 
of Women, Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 2005, s. 141-155. 
59 Neumayer, 2013, s. 76.  
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Westerstrands avhandling visar att normaliseringsdiskursen kring prostitution 

legitimerar sexköparen även när det kommer människohandel samt genom att titta på 

prostitution som en akt och bortse från de strukturer som finns i samhället osynliggörs 

männen och sexköparen som aktörer inom prostitutionen och därmed även inom 

människohandeln. Att undvika att se strukturerna och se prostitutionen som en 

samhällsinstitution så reproduceras könsojämlikheten i samhället. 

Dodillets avhandling visar argument för en legalisering av prostitution och att 

det bör vara upp till individen själv att få bestämma och att det således är viktigt att 

även ta hänsyn till de så kallade professionella prostituerades erfarenheter. Dodillet tar 

således ner diskussionen på en individnivå i kontradiktion till Westerstrand. Genom 

att göra det så bortser hon från allt det som konstruerat den svenska 

prostitutionspolitiken och efterföljande sexköpslagstiftning.  

Att det i stater med legaliserad prostitution finns personer utsatta för 

människohandel är obestridligt men är trots allt svårt att bevisa med säkra siffror. 

Dock visar den forskning som jag redogjort för att stater med en lagstiftning som 

legaliserar prostitution även har fler fall av människohandel. Således visar 

forskningen att det finns en korrelation mellan de två fenomenen.  
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Del 2 

Finns ”den lyckliga horan”? 
 

3. Prostitution och könshandel 
 
3.1 Inledning 
 

Sexhandel inrymmer all handel som bedrivs med människor för sexuella syften och 

handeln skiljer sig från annan brottslig verksamhet på många sätt. Först och främst då 

den ses som ett samhällsproblem på ett strukturellt plan och inte endast en enskild 

företeelse.60 Inom sexhandeln finns det vidare olika situationer där människohandel, 

prostitution och koppleri är några. Denna del kommer till att börja med historiskt 

beskriva prostitution och människohandel för sexuell exploatering som 

samhällsfenomen för att ge läsaren en bild av hur synen på dessa företeelser har 

förändrats genom tiderna och hur fenomenen uppfattas idag. Det kommer att vara en 

begränsad historiebeskrivning av flera skäl och jag gör således inget anspråk på en 

komplett beskrivning. Vidare kommer jag även i denna del att titta på fenomenens 

relation till mänskliga rättigheter och vilka olika riktningar det finns vad gäller denna 

relation samt titta på parterna i sexhandeln och vilka orsaker och konsekvenser som 

handeln ger upphov till. 

 
3.2 Prostitution genom tiderna 
 
3.2.1 Historik i en svensk och internationell kontext 
 

När det talas om prostitution så talas det gärna om att det är en företeelse som alltid 

förekommit samt att det är ”världens äldsta yrke”.61 Prostitutionens historia i den 

                                                
60 Beijing Declaration, Fourth World Conference on Women, 1995. 
61 SOU 1995:15, Könshandeln, s. 41. Vilket är viktigt att påpeka att det inte alltid setts som ett ”yrke” 
samt att det på något sätt inte föranleder att det inte kan förändras liksom nästintill all annan moral 
förändras med tiden.  
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västerländska kulturen letar sig över 5000 år bakåt i tiden, tillbaka till antikens 

Grekland och Egypten.62 På den tiden delades kvinnor som befann sig i prostitution in 

i olika grupper med olika social status och de flesta var skyldiga att registrera sig samt 

betala skatt. Personerna vilka befann sig i gatuprostitution ansågs ha lägst social status 

och förblev oregistrerade och därmed även olagliga.63 Den vanligast förekommande 

prostitutionen var även vid den här tiden heterosexuell och bedrevs på bordeller, 

denna prostitution var även reglerad av myndigheterna och på så sätt erkänd och 

legitimerad.  

Vid protestantismens intåg i Europa under 1500- och 1600-talen så minskade 

bordellprostitutionen då kyrkan inte accepterade förekomsten av prostitution och 

krävde dess avskaffning. Trots detta figurerade olaglig prostitution på vissa platser,64 

och till följd av kyrkans ogillande samt ökad förekomst av syfilis antogs en 

rikstäckande lag år 1734 vilken innehöll bestämmelser om prostitution, där bland 

annat könsumgänge utanför äktenskapet blev straffbart.65 I lagen återfanns även de 

första bestämmelserna beträffande koppleri och regler om straff för den som höll med 

lokaler ägnade för prostitutionsverksamhet. Under 1700-talet förändrades återigen 

synen på prostitutionen och även om den nu var otillåten så accepterades den 

fortfarande på många håll och bordeller började dyka upp i städerna igen och 

gatuprostitutionen blev mer utbredd.  

Vid början av 1800-talet så ökade förekomsten av könssjukdomar vilket ledde 

till att ett reglementeringssystem infördes i stora delar av Europa vilket innebar vissa 

statliga åtgärder som bland annat innefattade kontroll och registrering av personerna 

som befann sig i prostitution.66 Vidare växte det under 1800-talet fram en 

abolitionistisk rörelse som motverkade statens legitimering av prostitution. Denna 

rörelse ledde fram till att Internationella Abolitionistiska Federationen bildades 1875 i 

England. Federationen ansåg att legitimeringen av prostitution ledde till ett understöd 

både nationell och internationell handel med personer i prostitution. Resultatet av 

deras ansträngningar blev en ändring av den engelska strafflagstiftningen, vilken 

gjorde det straffbart att värva flickor under 21 år in i sexhandeln. Lagstiftningen kom 

                                                
62 Borg, Arne et al, Prostitution. Beskrivning, analys, förslag till åtgärder, 1981, Stockholm, Public, s. 
35.  
63 SOU 1995:15 s. 41.  
64 SOU 1995:15 s. 41. 
65 Borg, Arne et al, 1981, s. 83.  
66 SOU 1995:15 s. 42.  
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sedan att bli en inkörsport till en internationell debatt kring prostitution och den 

abolitionistiska rörelsen spred sig nu till flera andra stater i Europa.  

År 1902 så kulminerade rörelsen i samband med en internationell konferens i 

Paris där en överenskommelse träffades för att förhindra den ”vita slavhandeln”, 

vilken kommer beskrivas ytterligare nedan. Under 1904 var det 12 stater som 

undertecknade överenskommelsen, så även Sverige. Under fortsättningen av 1900-

talet så fortlöpte arbetet med att motverka kvinnohandeln och grunden lades för 1949 

års FN-konvention mot handel med människor och exploatering av andras prostitution 

lades.67 Konventionen hade för avsikt att få staterna att förbjuda prostitution och vad 

den stadgar kommer närmare att beskrivas nedan.68  

Reglementeringslagstiftningen avskaffades i Sverige 1918 för att ersättas med 

en lag som reglerade utbredning av könssjukdomar, enligt vilken personer var 

skyldiga att underkasta sig läkarbehandling om de var angripna av könssjukdom.69 

Efter andra världskriget så ökade toleransen generellt mot prostitution, strukturen för 

prostitutionsmarknaden i Europa förändrades och den dolda prostitutionen blev nu 

mer synlig igen. Denna förändring genererade en reglering för att förhindra de 

kopplare som nu livnärde sig på personerna i prostitutionens pengar.70 Syftet med 

regleringen var således att förstöra de strukturer som prostitutionsmarknaden nu 

utgjorde och säkerställa att personerna, vilka befann sig i prostitution, skulle få 

behålla sin inkomst.71  

I och med 1960 – och 1970-talets sexual-liberalistiska rörelse vilken önskade 

att människans sexualitet skulle frigöras blev sexualiteten mer synlig och 

kommersialiserad på ett sätt som den aldrig varit förut.72 I denna nya fas producerades 

nu pornografiska filmer och tidningar som blev allt vanligare och kvinnorna fick 

överlag en mer ”erotisk framtoning”73. Denna utveckling påverkade likaså 

prostitutionen och nya arenor för utövandet växte fram; sexklubbar, massage- och 

poseringsinstitut blev nu allt vanligare och prostitutionen blev genom 

                                                
67 SOU 1995:15 s. 42. 
68 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution 
of Others, Approved by General Assembly resolution 317 (IV) of 2 December 1949, Entry into force: 
25 July 1951, in accordance with article 24 och SOU 1995:15 s. Se vidare avsnitt Internationell 
reglering nedan. 
69 SOU 1995:15 s. 42. 
70 SOU 1995:15 s. 43. 
71 SOU 1995:15 s. 44.  
72 SOU 1995:15 s. 44. 
73 SOU 1995:15 s. 44. 
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kommersialiseringen och ekonomin sammanflätad med nöjesindustrin.74 Detta 

resulterade i att även koppleriverksamheten förändrades till mer tydligt organiserade 

verksamheter, som kommersiella organisationer eller kriminella grupper vilka dolde 

sin agenda bakom olika legala verksamheter.75 Många personer som befann sig i 

prostitution vid den här tiden tvingades således in i det nya systemet för att bibehålla 

sin position, de som alltjämt befann sig kvar i gatuprostitutionen präglades nu av 

drogmissbruk i allt större utsträckning.  

Detta ledde fram till att den offentliga debatten kring en kriminalisering av 

sexhandeln i Sverige började föras på riktigt under 1970-talet. Debatten pågick sedan 

ett flertal år innan det togs något beslut om en reglering och först 1977 då den statliga 

prostitutionsutredningen företogs.76 Prostitutionen blev härmed politik på riktigt och 

forskningen på området förändrades även radikalt.  

 

3.2.2 Prostitution i dagens samhälle 
 

Stater har traditionellt försökt hämma prostitutionen av en mängd olika skäl, 

exempelvis att bevara moral, upprätthålla allmän ordning, förhindra spridning av 

könssjukdomar eller för att skydda kvinnor från sexuellt utnyttjande. Likt beskrivits 

ovan så har mönstren för, liksom attityderna mot, prostitutionen genom historien 

kontinuerligt ändrats och av olika anledningar och med skilda tillvägagångssätt har 

prostitutionen kriminaliserats och är således inget nytt.77  

I det nutida samhället präglas alla delar av internationalisering och dessa 

globala rörelser påverkar således även mönster för prostitution. Internationaliseringen, 

de ökande ekonomiska klyftorna mellan stater runtom i världen och förändringen av 

prostitutionsstrukturen leder till att även prostitutionen internationaliseras. En ökad 

ekonomisk ojämlikhet leder till en ökad migration vilket i sin tur även kan leda till en 

migration av personer som befinner sig i prostitution,78 en gränsöverskridande 

prostitution kan även benämnas människohandel för sexuell exploatering.  

 

                                                
74 SOU 1995:15 s. 44. 
75 SOU 1995:15 s. 44. 
76 Borg, Arne et al, 1981. 
77 SOU 1995:15 och Hedin, Ulla-Carin, Månsson, Sven-Axel, Vägen ut! Om kvinnors uppbrott ur 
prostitutionen, Carlssons, Stockholm, 1998. 
78 Askola, 2007, s. 5. 
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3.3 Människohandel för sexuell exploatering 
 
3.3.1 Historik i en svensk och internationell kontext 
 

När Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever kom 2002 väcktes en enorm debatt i 

Sverige.79 Debatten gav intrycket att människohandel är ett nytt fenomen som tilltagit 

i och med växande ekonomiska och sociala skillnader bland länder i världen, detta 

stämmer förvisso, men människohandel är dock inget nytt fenomen.  

Termen trafficking, som åsyftar handel med människor, kom först att 

omnämnas internationellt i början av 1900-talet i samband med ”den vita 

slavhandeln” och termen användes främst när det talades om påtvingad eller 

vilseledande rekrytering till prostitution.80 Det var den ovan nämnda 

abolitioniströrelsen som först använde begreppet då de bedrev kampanjer mot 

slaveriet vilka även skapade ökade kunskapen om handeln som bedrevs med kvinnor 

och flickor.81 Vid den här tiden så blev frågan även en viktig samlingspunkt för 

aktivister vilka fordrade ett avskaffande av den statliga regleringen av prostitution då 

de ansåg att detta var en form av legaliserat slaveri och krävde även ett slut på all 

form av prostitution.82 Den första betydelsen av termen var migrerad prostitution.83  

År 1902 så kulminerade abolitionsrörelsen i och med den internationella 

konferensen i Paris där en överenskommelse träffades för att förhindra den så kallade 

vita slavhandeln,84 och handel med kvinnor kriminaliserades därmed för första gången 

i internationell rätt år 1904.85 Därefter följde sedan ytterligare tre internationella 

konventioner på området fram till 1933.86 Dessa konventioner uppmanade endast 

parterna att straffa personerna vilka missbrukar sin makt genom att sexuellt utnyttja 
                                                
79 Filmen handlar om en flicka från forna Sovjet lurades till Sverige där hon såldes som sexslav, 
Granström, Görel (red) Den onda cirkeln, Kroppar till salu, s. 211, 2004, Uppsala Publishing House 
AB.  
80 Gallagher, Anne, The international law of human trafficking, Cambridge University Press, New 
York 2010, s. 55.  
81 Se avsnitt 3.2.1. 
82 Gallagher, 2010, s. 55 ff.  
83 Gallagher, 2010, s. 55 samt fotnot 5.  
84 SOU 1995:15 s. 42. 
85 International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, 1 LNTS 83, done May 4, 
1904, entered in to force July 8, 1905. 
86 International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, 3 LNTS 278, done May 4, 
1910, entered in to force August 8, 1912, International Convention for the Suppression of Traffic in 
Women and Children, 9 LNTS 415, done Sept. 30, 1921, entered in to force June 15, 1922, 
International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age, 150 LNTS 431, 
done Oct. 11, 1933, entered in to force Aug. 24, 1934. 
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kvinnor för prostitution,87 och i den första överenskommelsen definierades ”den vita 

slavhandeln” som att föra kvinnor över nationsgränser för prostitution som antogs i 

många nationella rättssystem. Kulmen på denna internationella utveckling var FNs 

internationella konvention om bekämpande av handel med människor från 1949.88 

Konventionen uppmanade alla stater att förbjuda inte bara handel med människor utan 

även prostitution, oavsett om den berörda kvinnan samtyckt till det.89 Konventionen 

ersatte genom sin ratificering de tidigare internationella avtalen och satte samtidigt 

standarden för de kommande decennierna, trots att många stater valde att inte 

ratificera den.90 Det förelåg heller ingen påtryckning på själva genomförandet av 

konventionen då människohandeln försvunnit från allmänhetens åsyn och 

prostitutionen upphörde därmed att vara en viktig politisk fråga. Efterkrigstiden 

präglades av en ökad reglering och organisering av arbetskraft och immigration och 

den s.k. moralpaniken över det vita slaveriet och människohandeln avtog. Till följd av 

den sexual-liberalistiska rörelsen i väst på 1970-talet så hamnade prostitution och 

handel med kvinnor återigen på den politiska agendan i de flesta stater under 1980-

talet, handeln uppmärksammades återigen av feminister som då engagerade sig i den 

sociala situationen som följde av Vietnamkriget.  

 

3.3.2 Människohandel i dagens samhälle 
 

Människohandel beskrivs ofta som vår tids slaveri och ett ”hänsynslöst och cyniskt 

utnyttjande av andra människor”.91 Människohandel ses numera som ett globalt 

socialt problem som tillsammans med drog- och vapenhandeln utgör ett av de mest 

omfattande internationella brotten. Enligt Europol och United Nations Office on 

Drugs and Crime (hädanefter UNODC) är det vidare den form av kriminalitet som 

                                                
87 Gallagher, 2010, s. 14.  
88 Convention for the suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of 
Others, 96 UNTS 271, done Dec. 1949, entered in to force July 1951. 
89 Det återfinns ingen uppdelning mellan påtvingad och frivillig prostitution, vilket således debatterats 
flitigt från alla håll. Dock torde en slutsats kunna dras om att det är dokument som uttrycker att 
prostitution är . se exempelvis;  
90 Vilket förmodas bero på det faktum att konventionen inte gör någon åtskillnad på frivillig och 
ofrivillig prostitution, något som stod i strid med många staters nationella lagstiftning. Se exempelvis 
Westerstrand, 2008, s. 232.  
91 Prop. 2003/04:111, s. 8, 52012DC0286 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL 
EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA 
KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012– 
2016. 
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växer snabbast inom den organiserade brottsligheten.92 Det är mycket svårt att 

uppskatta antal offer som blir utsatta för människohandel eftersom det rör sig om en 

illegal verksamhet och uppskattningen försvåras ytterligare då personer i prostitution, 

människohandlare, utsatta och illegala immigranter ofta utgör en dold grupp.93 Vad 

gäller omfattningen av människohandel så säger Rikspolisstyrelsen att det i Sverige är 

i princip omöjligt att estimera antalet människohandelsoffer, då resultatet är helt 

beroende av vilka resurser som läggs på problematiken.94 En viktig, och i hög grad 

försummad, aspekt av den utbredda globaliseringen idag med en direkt konsekvens 

för mänskliga rättigheter, är den ökade människohandeln.95  

UNODC redovisade uppgifter om att flera miljoner människor faller offer för 

människohandeln varje år, vidare att 140 000 offer för denna handel utnyttjas varje 

dag i Europa att ungefär 70000 nyrekryteras varje år till Europa.96 2012 så 

presenterade ILO en undersökning som redovisade att den finns upp till 21 miljoner 

människor i tvångsarbete i världen, varav 4,5 miljoner var utnyttjade för sexuell 

exploatering.97 och FN beskriver handeln som ett möjligt brott mot mänskligheten.98 

Den internationella gemensamma definitionen av människohandel återfinns idag i 

Artikel 3 i FN:s protokoll om handel med människor från 2000, det så kallade 

Palermoprotokollet, vilket är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet.99   

                                                
92 Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU: the involvement of western 
Balkans organized crime 2006, Public version, Crimes against persons unit, Europol, 2007, s. 6, Global 
Report on Trafficking in Persons, UNODC, s. 25 ff. och SOU 2008:41 s. 41 samt skr. 2007/08:167 s. 5. 
93 Tyldum Guri and Brunovskis Anette, Data and research on human trafficking: A global survey,  
Describing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking, 
International Organization for Migration (IOM), 2005, s. 18 
94 Lägesrapport 14, Människohandel för sexuella ändamål, Rikspolisstyrelsen, RPS Rapport 2014.  
95 Neumayer, 2013, s. 67. 
96 Människohandel för sexuella och andra ändamål, Lägesrapport 14, RPS rapport 2014, 
Rikspolisstyrelsen, s. 9 och Trafficking in Persons to Europe for sexual exploitation, UNODC, 2010, s. 
1 och 7. 
97 ILO 2012 Global Estimate of Forced Labour. 
98 Romstadgan för den internationella brottsmålsdomstolen, artikel 7.1 (g). 
99 United Nations Convention against transnational organized crime 
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3.4 Orsaker och konsekvenser  
 

3.4.1 Bakomliggande orsaker till könshandel 
 

Att det idag kan finnas en marknad för en handel med människor beror på många 

skilda faktorer men fattigdom, arbetslöshet, avsaknad av ett socialt skyddsnät och 

ekonomiska möjligheter, könsrelaterat våld, diskriminering och marginalisering är 

alla bidragande till att människor blir exploaterade på människohandel.100 Men 

framförallt måste människohandel ses som bevis på en tydlig brist i skyddet av 

mänskliga rättigheter. Den svenska sexualbrottskommitténs framhåller i sin utredning 

människohandeln är ett förhållande mellan tillgång och efterfrågan på människor att 

exploatera. Sexköpare skapar en marknad, utan deras pengar skulle inte prostitution 

och människohandel existera. 

 I de stater och samhällen där kvinnor rekryteras för människohandel så råder 

det också vanligtvis fattigdom och arbetslöshet, vilket beskrivits ovan, och personer 

som utsätts för människohandel kommer således i regel från stater vilka, i motsats 

till destinationslandet, saknar sociala och ekonomiska skyddsnät.101 När en stats 

sociala skyddsnät inte fungerar tillfredsställande samtidigt som den ekonomiska 

ställningen i staten raserar, så är det ofta kvinnorna som drabbas hårdast, kvinnor har 

ofta lågavlönande yrken samtidigt som de i många fall därtill bär en försörjningsbörda 

samt ett föräldraansvar för barnen. Detta kan således framkalla ekonomiska motiv för 

kvinnor att söka arbete utomlands,102 men även för att inträda i prostitution. 

Inträdet i prostitution sker av många anledningar där ekonomiska problem och 

fattigdom är grundläggande orsaker och inträdet handlar således många gånger om 

ren överlevnad och om alla människor får välja sin framtid är prostitution knappast ett 

alternativ och enligt en utredning om prostitution har pengar ofta en avgörande 

                                                
100 Utrikesdepartementet, Fattigdom och människohandel – En strategi för bekämpning av 
människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete, Enheten för Global Utveckling, 
2003, s. 17 och Toolkit to Combat Trafficking in persons, Global Programme against Trafficking in 
Human Beings, United Nations, 2008, s. 424 och The Organisation of Human Trafficking, s. 42, An 
introduction to human trafficking: vulnerability, impact and action, s. 3 och SOU 2002:69, s. 142. 
101 SOU 2001:14 s. 421-422.   
102 SOU 2001:14 s. 421-422 ff.   
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betydelse för kvinnor som träder in.103 Fattigdom, rasism, hemlöshet, missbruk, 

könsdiskriminering, tidigt berövande av sin självbild samt tidigare utsatthet för 

sexuella övergrepp är faktorer som driver in kvinnor i prostitution. Av personer som 

befinner sig i prostitution så har vidare mellan 80-95 procent har utsatts för någon 

form av våld,104 och vidare innan de inträtt i prostitution blivit utsatta för våld såsom 

våldtäkt, incest, pedofili, innan de inträdde i prostitutionen.105  

Handelns globala omfattning gör den lättåtkomlig för flertalet aktörer och 

kombinationen av marknadens tillgänglighet och frestelsen av en snabb inkomstkälla 

inverkar inträdet i denna värld,106 och dessutom ger människohandel relativt stora 

ekonomiska vinster till en tämligen låg risk vid en jämförelse med annan organiserad 

brottslighet.107  

 

3.4.2 Konsekvenser av könshandel 
 

Europaparlamentet noterar att 68 procent av personer i prostitution lider av 

posttraumatiska stressyndrom, en siffra vilken motsvarar den bland tortyroffer.108 

Vidare konstateras att tvångsprostitution, prostitution och exploatering inom 

sexhandeln kan få katastrofala och långvariga fysiska och psykiska konsekvenser för 

de personer som befinner sig i den, då särskilt för barn och tonåringar. Det uttrycker 

även att sexhandeln även är en orsak till samt en konsekvens av brist på jämställdhet, 

exempelvis att kvinnor och minderåriga flickors kroppar kan köpas för att 

tillfredsställa mäns sexuella behov.109 Ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och 

män legitimeras och förstärks genom sexhandel och människohandel leder även till en 

växande organiserad kriminalitet. Vidare kan utsatta kan uppleva posttraumatisk 
                                                
103 SOU 1995:15 s. 102, Socialstyrelsen, 2007, s. 26, och BRÅ 2008, s. 13 och Europaparlamentets 
resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för 
jämställdheten (2013/2103(INI)), s. 10 p. 45.  
104 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 7 p. 14 och vidare Farley, Melissa, 
Violence against women and post-traumatic stress syndrome, Women and Health, 1998, s. 41ff. 
105 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 7 p. 14 och vidare Farley, 1998, s. 41 
ff, Damant, D. et al, Trajectoires d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité, Le 
Journal International de Victimologie, nr 3, april 2005.och SOU 1995:15 Könshandeln, s. 102.  
106 Neumayer, 2013 och Fattigdom och människohandel, s.10. 
107 Utrikesdepartementet, 2003, s. 10.  
108 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 7 p. 14 och vidare Farley, 1998, s. 42. 
109 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)), s. 6, p. 6.  
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stress samt ångest och depression.110 Prostitution och människohandel för sexuell 

exploatering kan av förklarliga skäl även leda till könssjukdomar, såsom hiv och aids, 

men även farliga aborter. Fysiska skador kan även uppstå genom våld och misshandel 

och kvinnorna i prostitution mentala och sociala utveckling kan hämmas.111 

 

3.5 Offer och sårbarhet i könshandel 
 

Att betrakta personer utsatta för människohandel som offer är centralt i hela den 

internationella diskursen. Ur ett offerbegrepp går inte att utgå från uppfattningar kring 

individuell valfrihet och således kan uppfattningen om individen som ett offer frånta 

individen dess subjektivitet och handlingskraft. 

Människohandel innebär oftast inte en kidnappning, ofta är det snarare löften 

och betygelser om arbete utomlands som leder till att ofta marginaliserade kvinnor går 

med på att emigrera för att få ett bättre liv. För att först framme bli medvetna om att 

de lurats om arbetets natur eller omfattning och karaktär.112 I Palermoprotokollets 

definition av människohandel innefattas således även sårbarhet. Vidare finns det olika 

definitioner av sårbarhet, ett sårbart offer kan vara en person som genom sin ålder, sitt 

fysiska eller psykiska tillstånd eller av annan anledning sannerligen mottaglig för en 

kriminell handling.113  

Vidare är sårbarhet ofta ett resultat av att sociala, kulturella, politiska och 

miljöbaserade system i ett samhälle inte kan erbjuda en jämbördig tillgång till skydd 

för alla individer. Sårbarhet kan följaktligen sällan ses som ett självvalt tillstånd utan 

snarare ett resultat av förhållanden som leder till att individer inte ser att de har några 

andra valmöjligheter än att underkasta sig ett för dem skadligt alternativ.114 En 

sårbarhet bortser därför från problematiska frågor om tvång respektive fritt val.  

 
  

                                                
110 Utrikesdepartementet 2003, s. 10 och Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om 
sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 7 
p. 14 och vidare Farley, M, 1998, s. 42. 
111 Utrikesdepartementet, 2003, s. 10. 
112 Askola, s. 18. 
113 UNODC, 2008, s. 68 och vidare fotnot 25.    
114 UNODC, 2008 s. 70-71 och 76.  
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3.6 Efterfrågan på sexuella tjänster 
 

Utan efterfrågan skulle det inte finnas någon marknad för de tjänster som personer i 

prostitution och personer utsatta för människohandel nödgas till. Trots varierande 

orsaker är det efterfrågan som primärt upprätthåller sexhandeln.115 Trots att den 

köpande gruppen inom sexhandeln är den obestridligt största ligger fokus sällan där, 

frånsett om du tittar på fenomenet utifrån moraliska, juridiska eller sociala problem.116 

I de stater där kvinnor rekryteras så råder det vanligtvis fattigdom och arbetslöshet 

vilket beskrivits ovan och personer som utsätts för människohandel kommer således i 

regel från stater vilka, i motsats till destinationslandet, saknar sociala och ekonomiska 

skyddsnät. Att det i den rikare delen av världen finns en efterfrågan på att köpa dessa 

människor att utnyttja för sexuella ändamål ger förutsättningar för en mycket 

hänsynslös och lukrativ handel.117 Således är arbetet för att minska efterfrågan en 

mycket viktig del för att motverka människohandel.118 

Vidare finns det uppenbara skillnader i sociala och ekonomiska 

utgångspunkter mellan sexköpare och personen som befinner sig i prostitution och 

kan därav anses vara ett maktförhållande. Sexköparen avviker endast undantagsvis 

från samhällets norm vad gäller utbildning, arbetssituation och ekonomiska 

förutsättningar och sexindustrin grundar sig i skillnader mellan länder, regioner, 

kulturer men även mellan individer, vad gäller välfärd och makt.119 Trots detta har 

normalt forskning om könshandel inriktats på kvinnorna och tämligen lite fokus 

har riktats mot männen i deras roll som sexköpare.120 Det kan förekomma att 

sexköpare även tar en mer aktiv roll i sexhandeln, de kan exempelvis genomföra viss 

marknadsföring och fungera som en mellanhand och små nätverk tenderar gränsen 

mellan köpare och människohandlare vara otydlig. Men jämväl i de större nätverken 

så deltar köpare ibland i verksamheten genom att sätta upp hemsidor, sköta 

ekonomisk redovisning och hitta boende vilket sker i utbyte mot sexuella tjänster.121  

                                                
115 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, Skr. 2007/08:167, s. 3 
och 8.  
116 SOU 1995:15 Könshandeln, s. 110. 
117 Prop. 2001/02:124 s. 9. 
118 Prop. 2003/04:111 s. 8. 
119 BRÅ, 2008, s. 88.  
120 BRÅ, 2008 s. 85-86 och SOU 1995:15 s. 110ff.  
121 The Organisation of Human Trafficking, s. 150. 
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Trots att köparna vidmakthåller prostitution och människohandel för sexuell 

exploatering som en lukrativ verksamhet så är de en stor anonym grupp som i det 

närmaste är osynlig, vilket kan sättas i kontrast till att var tionde svensk man 

uppskattas ha erfarenhet av köp av sexuell tjänst.122  

Prostitution och människohandel för sexuell exploatering är vidare fenomen 

som onekligen är könsrelaterade,123 men även relaterade till social och ekonomisk 

ojämlikhet. Dessa två brott omfattar drygt 40–42 miljoner människor runtom i 

världen, där det stora flertalet av de personer som befinner sig i prostitution är kvinnor 

och flickor, detta samtidigt som nästan alla köpare är män.124 Prostitution och 

människohandel för sexuell exploatering är således såväl en orsak till, som en 

konsekvens av, bristen på jämställdhet i samhället och bidrar likaså till att öka denna 

brist.125   

 

3.7 Könshandel och mänskliga rättigheter 
 
3.7.1 Inledning  
 

Synen på prostitution har som beskrivits ovan förändrats genom tiderna, detta beror 

på stor del på att kunskaperna har ökat vad gäller de ojämnställda förhållanden som 

råder inom sexhandeln, men även moraliska värderingar har förändrats. Arbetet i de 

internationella organen för mänskliga rättigheter har främst fokuserat på 

människohandel och exploatering av prostitution under slaveriliknande förhållanden, 

och har tidigare inte tagit upp problemet med de grundläggande orsakerna till och 

betydelsen av prostitution från ett människorättsperspektiv.126 Rättigheter som inte tar 

någon hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella skillnader och möjligheter vilka 

krävs för att faktiskt utöva sina rättigheter kan vara till stor nackdel för vissa personer, 

                                                
122 SOU 1995:15 Könshandeln. 
123 United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), 2006. 
124 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplanen mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål, 2008, s. 3 och Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell 
exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) p. A.  
125 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och 
prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) p. H.  
126 Reanda, 1991, s. 202.  
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genom att förutsätta att parter är jämlika och har samma möjligheter att uppnå rättvisa 

fungerar systematiskt till nackdel för personer som har färre möjligheter.127 

Idag talas det om huvudsakligen två olika riktningar vad gäller prostitution 

och mänskliga rättigheter. Den ena inställningen menar att prostitution alltid är en 

exploatering och ett resultat av brist på jämställdhet och således en kränkning av 

personerna vilka befinner sig i prostitutionens mänskliga rättigheter och den andra 

ståndpunkten anser istället att det är en mänsklig rättighet att få befinna sig i 

prostitution och att det ska vara upp till personen själv att välja.128  Men rättigheter 

som inte tar någon hänsyn till de ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter som 

krävs för att faktiskt utöva sina rättigheter kan därför anses vara till nackdel för de 

mindre privilegierade. Att förutsätta att parter är jämlika och har samma möjligheter 

att uppnå rättvisa fungerar systematiskt till nackdel för personer som har färre 

möjligheter och som inte passar in i mallen för rättssubjektet. Dessa argument 

osynliggörs dessutom av presumtionen att rättssubjektet är en universell individ utan 

några specifika kännetecken.129 

 

3.7.2 Jämställdhet i könshandel – finns det någon? 
 

Jämställdhet är ett politiskt mål vilken har fastställts som en rättsprincip i nationell 

och internationell rätt.130 Principen om lika rättigheter mellan kvinnor och män är 

således fast förankrad, men hur denna princip ska förverkligas i praktiken finns det 

emellertid vitt skilda uppfattningar om. I Sverige är jämställdhet en prioriterad fråga, 

både inom den egna staten men även internationellt genom ökad samverkan i frågan 

med övriga världen. Jämställdhetsarbetets mål är att ge kvinnor och män makt i 

samhället för att på lika villkor kunna påverka sin livssituation.  

 Förbud mot olikbehandling, diskriminering, har länge ansetts vara en av viktig 

del av arbete för mänskliga rättigheter, och kan påstås vara liktydigt med människors 

lika värde och rättigheter.131 Dock är det endast en metod för att uppnå lika rättigheter 

för alla. Trots att det finns lagar som reglerar jämställdhet och en mångfald av 

                                                
127 Askola, 2007, s. 150.   
128 Toolkit to Combat trafficking in Persons, 2008, s.424 och Fattigdom och människohandel, s. 9, 13-
16. 
129 Askola, 2007, s. 150. 
130 Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 64. 
131 Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 64 
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uttalade jämställdhetsmål så återfinns ojämlika maktrelationer mellan könen, såväl 

som social ojämlikhet överallt, i varje samhälle och i alla samhällsklasser. Dessa 

maktrelationer är vidare ett uttryck för ojämställdhet mellan könen som bidrar till att 

brott såsom våld i nära relationer, våldtäkt, köp av sexuell tjänst och andra typer av 

sexuella övergrepp förekommer, samt i viss mån accepteras.132 Sveriges lagstiftning 

vad gäller köp av sexuell tjänst grundar sig i en kännedom om den maktobalans som 

idag finns mellan könen i samhället, och den svenska politiska synen på vad som är 

ett uttryck för ojämställdhet på sexualitetens område överensstämmer med den 

deklaration som antogs i Beijing 1995.133  

Även om både kvinnor och män utsätts för sexuella övergrepp, prostitution 

och människohandel för sexuell exploatering så är det övervägande kvinnor och 

flickor som blir utsatta och dessa brott är således, ur ett samhälleligt perspektiv, allt 

annat än könsneutrala.134 Sveriges regering fastslog i inledningen till sin 

handlingsplan mot människohandel och prostitution från 2008 att det som primärt 

upprätthåller prostitution och människohandel för sexuell exploatering är efterfrågan, 

vilken nästan enbart kommer från män.135  

 

3.7.3 Sexuell hälsa 
 

Världshälsoorganisationen definierar sexuell hälsa som; ”Sexual health is a state of 

physical, mental and social well-being in relation to sexuality. It requires a positive 

and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the 

possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 

discrimination and violence”136 Sexuell hälsa kräver således en positiv och respektfull 

inställning till sexualitet och sexuella relationer samt möjligheten att ha lustbetonade 

och säkra sexuella erfarenheter, helt fria från tvång, diskriminering och våld. 

                                                
132 Prop. 1997/98:55 s. 20 ff. 
133 UN Doc. CEDAW/C/1997/L.1/Add.6. 
134 Fourth World Conference on Women, Beijing Declaration, 1995, Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 
82, Regeringens skrivelse 2007/08:167, Handlingsplanen mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål, 2008, s. 3 och 8, Global Report on Trafficking in Persons, UNODC 2012, s. 25 ff. 
135 SOU 1981:71 Prostitutionen i Sverige, Beskrivning, Analys, Förslag till åtgärder, Regeringens 
skrivelse 2007/08:167, Handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 
(2008), s. 3 och 8 och SOU 2010:49 s. 249. 
136 Definition på WHOs hemsida: http://www.who.int/topics/sexual_health/en/  2014-05-14. 
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Europaparlamentet poängterar även genom sin resolution137 att prostitution även är en 

hälsofråga. Detta då personer som befinner sig i prostitution tenderar att få sämre 

hälsa då de löper en ansenligt högre risk att drabbas av sexuella, fysiska och psykiska 

hälsoproblem, men även narkotika- och alkoholmissbruk. Letaliteten bland personer 

som befinner sig i prostitution är avsevärt högre än vad som gäller för övriga 

befolkningen i fråga om genomsnitt. Europaparlamentet framhåller även att många av 

sexköparna ber om oskyddat kommersiellt sex, vilket ökar risken för de skadliga 

hälsoeffekterna, för såväl personer i prostitution som köpare av den sexuella 

tjänsten.138 

 

3.8 Sammanfattning och kommentarer 
 

Prostitution och människohandel har visats sammanlänkade ovan sedan i slutet av 

1800-talet. I Europa och Nordamerika kom denna utveckling när industrialiseringen 

och urbaniseringen samt den ojämna fördelningen av rikedom i världen ledde till ökad 

migration. Intressant vid den historiska tillbakablicken är att både prostitution och 

människohandel för sexuell exploatering har utvecklats gemensamt, speciellt på 

senare tid, samt att människohandeln för sexuell exploatering växt fram ur den 

kvinnliga prostitutionen och det så kallade ”vita slaveriet”.  

Den internationella handeln med människor hör till de stora förändringarna 

inom prostitutionen under de senaste årtiondena. I takt med att de ekonomiska 

klyftorna ökar kontinuerligt i världen, förändrade strukturer inom 

prostitutionsmarknaden och globaliseringen har allt fler kvinnor kommit att falla offer 

för denna form av slaveri. Det nämns vidare samma internationella utveckling vad 

gäller den rättsliga regleringen och således blir slutsatsen att dessa två fenomen 

principiellt sett har samma historia. Inställningen till prostitution och kriminalisering 

av sexhandel har varierat allteftersom samhället förändrats och det är onekligen ett väl 

debatterat fenomen.  

Marknaden och efterfrågan för alla situationer i sexhandeln är densamma, det 

är samma personer som köper någon annans kropp för egen njutning och det är 

                                                
137 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) se vidare nedan. 
138 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 6, p. 5. 
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samma personer som anser det vara legitimt att tjäna pengar på att kvinnor och flickor 

säljer sina kroppar. Även mekanismerna, ligorna och organisationerna bakom dessa 

brott samt de faktorer som leder till att personer utsätts är ofta samma liksom vissa av 

konsekvenserna. Människohandel innebär inte alltid en kidnappning av personer för 

satt sexuellt exploatera, utan snarare leder fattigdom och social utsatthet till att 

personer blir offer för människohandel och samma faktorer leder ofta till att personer 

träder in i prostitution. En sexköparen kan aldrig säkerställa att personen han köper 

sex av inte lever under hot eller tvång och myten om ”den lyckliga horan” tenderar att 

legitimera den manliga överordningen, genom att den legitimerar sexköpet för 

köparen. 

Att lagstiftaren skiljer dessa situationer åt anser jag rimligt men anser likväl att 

det är viktigt att se likheterna. Bristande uppmärksamhet på detta och för 

grundläggande mänskliga rättigheter förvärrar bara läget för personer som befinner 

sig i prostitution ytterligare. Staten har ett ansvar mot sina medborgare och 

världssamfundet när det gäller respekten för och skyddet av de grundläggande 

mänskliga rättigheterna och vilka instrument som finns för detta kommer beskrivas 

närmare i nästa kapitel.  
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Del 3 

Åtgärder från samhället 
 

4. Internationella instrument – den rättsliga 

regleringen av sexhandel 
 

4.1 Inledning 
 

För att kunna utreda huruvida stater har en skyldighet att skydda personer i 

prostitution så kommer det här avsnittet innehålla en genomgång av utvalda 

internationella, regionala, och i viss mån nationella, bestämmelser på området.  

De primära subjekten inom folkrätten var länge stater och mellanstatliga 

organisationer och folkrätten är således konstruerad på förhållandet mellan stater samt 

förehållandet mellan den offentliga och den privata sfären. Folkrätten ansågs länge 

endast omfatta individers skydd gentemot staten och individers folkrättsliga ställning 

har således varit omtvistad.139 De kränkningar som människohandel och prostitution 

kan anses innebära begås vanligtvis av personer i den privata sfären så föll dessa brott 

tidigare utanför det folkrättsliga skyddet. Dock ses individer idag som ett folkrättsligt 

subjekt så länge de berörs av någon folkrättslig bestämmelse.140 Således omfattar 

mänskliga rättigheter numera även individens rätt i förhållande till kollektivet och 

deras universella tillämplighet gör dem till ett effektivt verktyg för att exempelvis 

motverka våld och diskriminering av kvinnor men även för att uppnå jämställdhet.  

Genom att en handling definieras som en kränkning av mänskliga rättigheter 

underlättas både kraven på statligt ansvar och synliggörandet av frågan som en 

allmän, snarare än privat, angelägenhet.141 Det är staten som är ansvarig för att de 

mänskliga rättigheterna främjas och skyddas, men hur långtgående detta statsansvar 

                                                
139 Bring, Mahmoudi, 2011, s. 55, se även avsnitt 2.4.4.1 och Transcrime, National Legislation on 
prostitution and the trafficking in women and children, IPOL/C/FEMM/ST/2004-05 September 2005, 
s.  
140 Bring, Mahmoudi, 2011, s. 55.   
141 Bring, Mahmoudi, 2011, s. 55.  
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är, har däremot varit föremål för debatt. Att staten ansvarar att de mänskliga 

rättigheterna innebär ett ansvar för att de omsätts i praktiken, exempelvis genom 

fungerande rättsväsende, lagstiftning men även socialt stöd. De olika situationerna 

inom sexhandeln som nämnts i tidigare avsnitt rubriceras ofta som olika former av 

brott, men trots denna åtskillnad i rättslig reglering är alla dessa situationer på ett eller 

annat sätt sammanlänkade.142 Regeringen i Sverige betonar exempelvis att det är 

oväsentligt om kvinnor ingått i prostitution av fri vilja eller av tvång samt att köp av 

sexuella tjänster alltid är ett brott som ett samtycke inte kan göra tillåtet,143 men det 

endast tvångsprostitution som uttryckligen anses vara brott mot mänskliga rättigheter 

och som således utgör en viktig del i arbetet mot ett jämställt samhälle.144 Jag kommer 

i följande kapitel redogöra för de väsentliga delarna av de rättsliga åtaganden som 

finns vad gäller sexhandel och framställningen kommer inte att göra anspråk på att 

vara uttömmande och jag har endast valt de enligt mig mest relevanta dokumenten.  

 

4.2 Frihet i förhållande till människohandel och 

prostitution 
 

Vad som är frihet är vitalt vad gäller både prostitution och människohandel. Det finns 

onekligen flertalet definitioner av vad frihet är, en definition utformades av Isaiah 

Berlin och har tidigare talats om detta sammanhang av exempelvis Askola.145 Berlin 

formulerade en dualistisk definition som omfattar både den positiva och den negativa 

friheten. Den negativa friheten avser avsaknad av hinder för den individuella 

valmöjligheten medan den positiva friheten istället åsyftar ett tillstånd av valfrihet.146  

Vanligtvis brukar den negativa friheten förstås i förhållande till politisk 

liberalism och åsyftar begränsa de faktorer som kan påverka den individuella 

valmöjligheten. Den positiva friheten brukar däremot begränsa faktorer som kan 

påverka individens fria val, vilket kan vara yttre faktorer som fattigdom och bristfällig 

utbildning, men även faktorer som kan påverka individens möjligheter att agera.147 

Båda friheterna har kritiserats, den positiva för att vara paternalistisk genom att den 
                                                
142 Se kapitel 3.  
143 SOU 2010:49 s. 249. 
144 SOU 2010:49 s. 59. 
145 Askola, 2007, s. 44 ff.  
146 Askola, 2007, s. 44-45. 
147 Askola, 2007, s. 45. 



 39 

ensidigt tittar på individens valmöjligheter genom det sammanhang var den befinner 

sig. Den negativa kritiseras istället för att vara för individualistisk då den endast 

fokuserar på yttre hinder för individens valfrihet. Det är således intressant att titta på 

både prostitution och människohandel utifrån Berlins syn på frihet.148  

Kvinnor i prostitution kan utifrån den negativa friheten anses vara fria så länge 

de inte blir utsatta för ett uppenbart tvång och därmed ofria om tvång förekommer. 

Dock kan de anses vara mindre fria om inträdet i prostitution föranleds av fattigdom 

eller bristfällig utbildning och tydligt ofria om inträdet föranletts av ett missbruk eller 

internaliserade föreställningar om kvinnans funktion att tillhandahålla sex till 

mannen.149 En syn på prostitution som en frihet för individen att göra som den vill 

kopplas således till den negativa friheten och valmöjligheterna bör finnas oavsett om 

prostitutionen anses utgöra ett arbete eller ett sexuellt uttryck. Prostitution som ett 

förtryck grundar sig istället på den positiva friheten och att personer saknar reella 

valmöjligheter i en samhällsordning som omfattas av sexuellt våld, objektifiering och 

utnyttjande. 150   

 

4.3 Internationell reglering 
 

Internationellt finns det flertalet regleringar av sexhandel, både direkt och indirekt. De 

internationella regelverken som berör människohandel består av såväl bindande som 

icke bindande normer där FN:s konvention om organiserad brottslighet och dess 

tillhörande protokoll ses som det mest vitala verktyget. Det står klart att 

människohandel ofta innebär en kränkning av flertalet grundläggande mänskliga 

rättigheter för den brottsutsatte, såsom rätt till frihet, rätt till mänsklig värdighet men 

även rätten att inte hållas i slaveri och rätten att vara fri från tortyr, omänsklig eller 

förnedrande behandling.151 Om prostitution kan anses omfattas är dock omtvistat. 

Även den internationella rättsliga regleringen förändras, men dock är regleringen 

fortfarande inte i överensstämmelse med uttalade ståndpunkter såsom exempelvis 

                                                
148 Askola, 2007, s. 45.  
149 Askola, 2007, s. 46.  
150 Askola, 2007, s. 46. 
151 Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel, 2002/629/RIF, se mer i 
avsnitt Regional reglering.  
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Pekingdeklarationen och den handlingsplan som antogs i samband med den,152 

definierar all sexhandel som mäns våld mot kvinnor men konkreta åtgärder riktas 

främst mot vissa uttrycksformer.  

 

4.3.1 Internationellt perspektiv - reglering genom FN 
 

Vid tiden då FN bildades var könsdiskriminering av kvinnor världen över än mer 

utbredd än den idag. Bristen på jämställdhet var stor inom alla områden av samhället 

och FN-systemet var dessvärre inget undantag, vid det första utkastet till den FNs 

Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna löd textförslaget till den första 

artikeln; ”Alla män hör till samma familj och är födda fria, äger lika värdighet och 

rättigheter och skall respektera varandra som bröder”.153 Vilket således ledde till att 

i princip halva världens befolkning undantogs från att omfattas. Kritik har således 

riktats mot att de mänskliga rättigheterna utvecklats endast med mäns upplevelser 

som grund och att de således inte tillräckligt tillvaratar och skyddar även kvinnors 

intressen.154 Kritik har även riktats mot att distinktionen mellan den privata och 

offentliga sfären, som varit central inom internationell rätt, har inneburit att 

kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter inte setts som en fråga för det 

internationella samfundet.155  

Enligt artikel 1 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 

1948 så är alla människor födda fria och lika i värde och rättigheter. Förklaringen är 

inte bindande förr FNs medlemsstater, men den är dock utgångspunkt för 

konventioner vilka är bindande.156 Vidare är var och en enligt artikel 2 berättigad till 

alla friheter och rättigheter som förklaringen uttalar, utan någon åtskillnad av 

exempelvis kön. Alla människor är således lika inför lagen och ska erhålla skydd utan 

diskriminering och vidare enligt artikel 7 är alla berättigade till skydd från sådan 

                                                
152 Beijing Declaration and Platform for Action, Adopted at the 16th plenary meeting, september 1995 
(Beijing Declaration). 
153 Ett annat exempel är FN:s Flyktingkonvention (1951 Convention and pprotocol relating to the status 
of refugees) och särskilt artikel 1 vilken definierar vem som anses vara en flykting endast uttrycker: he, 
his och himself. 
154Jämställdhet är en mänsklig rättighet, En handbok om FNs Kvinnokonvention och 
Pekingplattformen, UN Women nationell kommitté Sverige, 2011, s.13 och not 6; Slutordet i den 
svenska översättningen är numera ändrad till ”gemenskap” men den engelska originaltexten  
lyder ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason 
and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”. 
155 Bring, Mahmoudi, 2011, s. 55.  
156 Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 65.  
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diskriminering. Artikel 3 stadgar att varje människa har ”rätt till liv, frihet och 

personlig säkerhet” och varje människa ska således även skyddas från diskriminering 

i möjligheten att få dessa rättigheter respekterade och skyddade.157  

FN antog 1949 Konventionen för bekämpande av handel med människor och 

utnyttjande av andras prostitution,158 konventionen tillkom, som beskrivits ovan, för 

att stater skulle förbjuda prostitution.159 Preambeln till konventionen stadgar att: 

”Whereas prostitution and the accompanying evil of the traffic of persons the purpose 

of prostitution are incompatible with the dignity and worth of the human person and 

endanger the welfare of the individual, the family and the community" och därmed 

tydliggör att både prostitution och människohandel är oförenligt med en persons 

värdighet. Konventionen innehåller vidare ingen definition av vare sig 

människohandel eller prostitution, artikel 1 föreskriver att konventionsstaterna är 

skyldiga att straffa personer som för att tillfredsställa en annan persons lust, anskaffar, 

lockar eller föranleder någon annan i prostitutionssyfte,160 vidare förbjuder artikeln 

även exploateringen av någon annans prostitution.161 Artikel 2 fastställer att stater är 

skyldiga att straffa personer som äger eller bedriver, medvetet finansierar eller på 

något sätt tar del av finansieringen av en bordell. Konventionen skiljer vidare i 

konventionstexten på frivillig och ofrivillig prostitution.162 

År 2000 antogs Palermoprotokollet, vilket ersatte 1949-års konvention. 

Palermoprotokollet är det mest vitala internationella verktyget mot människohandel, 

protokollet innebär att FNs konvention om gränsöverskridande organiserad 

brottslighet även ska tillämpas vad gäller människohandel och protokollet ska således 

tolkas gemensamt med konventionen. Protokollet innehåller den första internationellt 

accepterade definitionen av människohandel, artikel 3 stadgar; ”Trafficking in 

persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt 

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

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

                                                
157 Se exempelvis Artikel 14 EKMR, artikel 2, 3 och 26 Konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter från 1966, artikel 2 och 3 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
158 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution 
of Others, Generalförsamlingens resolution 317 (IV) av den 2 december 1949.  
159 Se avsnitt 3.2.1. 
160 Artikel 1.1 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 
Prostitution of Others, Generalförsamlingens resolution 317 (IV) av den 2 december 1949. 
161 Artikel 1.2 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 
Prostitution of Others, Generalförsamlingens resolution 317 (IV) av den 2 december 1949. 
162 Commentary on definition of trafficking och Svensson, Eva-Maria,  
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vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the 

consent of a person having control over another person, for the purpose of 

exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the 

prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, 

slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”. Genom 

denna gemensamma definition så har för första gången de ratificerande staternas 

nationella lagstiftningar harmoniserats då alla stater enligt protokollets artikel 5 är 

skyldiga att straffbelägga människohandel i det egna landet, definitionen måste 

följaktligen utgöra ett brott enligt den nationella lagstiftningen. Protokollet stadgar 

ingen definition av vad som åsyftas med explotaition och sexual exploitation, detta då 

staterna inte kunde komma överens om huruvida den ”frivilliga” vuxna prostitutionen 

skulle anses omfattas av människohandelsbegreppet. Delegaterna kompromissade 

således genom att lämna begreppen odefinierade och gjorde det möjligt för staterna att 

själva avgöra hur den nationella lagstiftningen ska se ut. Denna kompromiss finns i 

protokollets tolkningsmeddelande.163  

Frågeställningen huruvida efterfrågan på prostitution påverkar 

människohandeln för sexuell exploatering eller hur stater bör förhålla sig till mäns 

sexköp har tidigare inte förekommit på den internationella agendan.164 Ett dokument 

från FNs ekonomiska och sociala råd innehöll således när det nya principer och 

riktlinjer om mänskliga rättigheter och dess förhållande till människohandel.165 Detta 

dokument var det första internationella vilket diskuterade efterfrågan som en av 

grundorsakerna till människohandel. Dokumentet tillskriver även att stater bör 

överväga att vidta rättsliga och policy-baserade åtgärder för att motverka 

efterfrågan.166 

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, FN:s 

kvinnokonvention,167 antogs år 1979 och började gälla 1981. Konventionen fastställer 

principen om icke-diskriminering men förbinder även konventionsstaterna att 

säkerställa lika rättigheter mellan kvinnor och män.168 Vidare ska de anslutna staterna 

                                                
163 Travaux preparatoires, A/55/383/Add.1. 
164 Svensson, Eva-Maria, Sex säljer – ett globalt problem, 2005, s. 12.  
165 UN doc. E/2002/68/Add.1. 
166 Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Report of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council Addendum, 
E/2002/68/Add.1, guideline 7, p. 1. 
167 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 
168 Artikel 1 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women och 
Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 67. 
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i enlighet med artikel 6 vidta lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa 

alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution. Utöver 

lagstiftning som en lämplig åtgärd så stadgar konventionen inte vilka slags åtgärder 

som ska vidtas eller hur staterna ska bekämpa kvinnohandeln och utnyttjandet av 

kvinnorna, vidare återfinns ingen definition av begreppet handel med kvinnor. 

Kvinnokonventionen är en av de konventioner som har flest reservationer, ungefär 60 

stater har reserverat sig mot delar av innehållet.169 Vilket onekligen är problematiskt 

då det tenderar att urholka innehållet i konventionen.  

För att stärka kvinnokonventionens ställning antog FNs generalförsamling 

senare en deklaration 1993.170 Pekingplattformen som vidare antogs på FN:s 

kvinnokonferens i Peking 1995 är vidare en konkretisering av hur det internationella 

arbetet för jämställdhet ska ske i praktiken.171 Plattformen uppmuntrade bland annat 

stater att “take appropriate measures to address the root factors, including external 

factors, that encourage trafficking in women and girls for prostitution and other 

forms of commercialized sex, forced marriages and forced labour in order to 

eliminate trafficking in women, including by strengthening existing legislation with a 

view to providing better protection of the rights of women and girls and to punishing 

the perpetrators, through both criminal and civil measures”.172 Vidare formulerade 

Commission on the Status of Women i en resolution från 2005 att kommissionen var 

“convinced that eliminating the demand for trafficked women and girls for all forms 

of exploitation, including for sexual exploitation, is a key element to combating 

trafficking”.173 Således är även kommissionen övertygade om att en grundläggande 

faktor i arbetet mot människohandel är en eliminering av efterfrågan.  

 

  

                                                
169 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&lang=en. 2014-05-19 
170 Resolution 48/104, december 1993. 
171 Fourth World Conference on Women, Beijing Declaration, 1995. 
172 Beijing Declaration, p. 131.b.  
173 Resolution 49/2, Eliminating demand for trafficked women and girls for all forms of exploitation, 11 
March, 2005. 
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4.3.2 FNs speciella rapportör för människohandel 

 
Kommissionen för mänskliga rättigheter antog vid sitt sextionde sammanträde ett 

beslut, 2004/110, genom vilket den utsåg, under en period på tre år, en särskild 

rapportör för människohandel, då särskilt kvinnor och barn. Rapportörens uppgift var 

att fokusera på frågor om mänskliga rättigheter för människohandelsoffer. Vidare ska 

rapportören lämna årliga rapporter till kommissionen med rekommendationer om 

vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla och skydda de mänskliga rättigheterna för 

offren.174 FN:s speciella rapportör om människohandel, Sigma Huda, konstaterade i 

sin rapport från 2006 att eftersom flertalet människor som befinner sig i prostitution är 

föremål för en sådan behandling som åsyftas i Palermoprotokollet, så torde 

prostitution generellt sett vara en form av människohandel;175 “For the most part, 

prostitution as actually practised in the world usually does satisfy the elements of 

trafficking. It is rare that one finds a case in which the path to prostitution and/or a 

person’s experiences within prostitution do not involve, at the very least, an abuse of 

power and/or an abuse of vulnerability. Power and vulnerability in this context must 

be understood to include power disparities based on gender, race, ethnicity and 

poverty. Put simply, the road to prostitution and life within “the life” is rarely one 

marked by empowerment or adequate options.176 

Vidare konstaterar Sigma att konventionsstater vilka har legaliserat 

prostitution har ett betydande ansvar att säkerställa att de villkor som hänförs till den 

legaliserade prostitutionen inte innefattar några av de medel som stadgats i 

Palermoprotokollets artikel 3.a. Detta för att i sin tur tillförsäkra att 

prostitutionsmarknaden inte upprätthåller en systematisk handel, eftersom staterna 

vilka har en legaliserad prostitution är långt ifrån att uppfylla denna skyldighet.177 

Vad gäller efterfrågan av människohandel så bör den inte uppfattas på det sättet att 

endast omfatta efterfrågan på människohandelsoffrets prostitution, arbetskraft eller 

tjänster, utan efterfrågan måste förstås extensivt och således omfatta alla handlingar 

                                                
174Office of the high commissioner for Human rights, 2004/110, 19 april 2004 och chapter XII, 
E/2004/23 – E/CN.4/2004/127. 
175 Special Rapporteur on the Human Rights Aspects of the Victims of Trafficking in 
Persons, Especially Women and Children, Integration of the Human Rights of Women and a 
Gender Perspective, Commission on Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/2006/62, February 20, 
2006, by Sigma Huda, s. 9, p. 42. 
176 UN 2006 Trafficking Report, s. 9-10 p. 42 och 48 samt s. 21 och fotnot 7. 
177 UN 2006 Trafficking Report, s. 9, p. 43. 
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som främjar ett utnyttjande som i sin tur leder till människohandel.178  

Rapportören poängterar i avsnittet där slutsatserna presenteras och att även om 

en kriminalisering i sig inte garanterar att en verksamhet kommer att upphöra att 

existera, så råder det ingen tvekan om att kriminalisering fungerar som ett tydligt och 

effektivt sätt att avskräcka en sådan verksamhet. Således skriver rapportören att 

skyldigheten att motverka efterfrågan föranleder staterna att normativt arbeta för att 

fördöma efterfrågesidan av människohandeln. Eftersom fördömande av skadliga 

beteenden är en av de centrala funktionerna i ett straffrättsligt system, är det rimligt 

att konventionsstaterna bör uppmuntras till att kriminalisera köp av sexuella tjänster 

av personer som befinner sig i prostitution som ett led i att uppfylla sina skyldigheter 

enligt artikel 9.5 i Palermoprotokollet.179  

Vidare konstaterar hen att det har hävdats att en kriminalisering av sexköp 

som endast riktas mot sexköpare kan få en oönskad effekt genom att driva 

prostitutionen in i det dolda vilket kan leda till att människohandelsoffren blir mer än 

mer utsatta för brott mot sina mänskliga rättigheter. Dock hävdar hon att en 

legalisering av prostitution kan ha till följd att brott mot mänskliga rättigheter 

förefaller ses som ett legitimt arbete, och därigenom osynliggöra sådana övergrepp.180 

 

4.3.3 Regionalt perspektiv – reglering genom EU och Europarådet 
 

Hela EU bygger på gemensamma värderingar som värnar om respekt för de 

mänskliga rättigheterna men även människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, samt 

rättsstatsprincipen.181 EU är vidare uppbyggt på sina fyra friheter, fri rörlighet för 

varor, tjänster, kapital och arbetskraft,182 och skulle således på många sätt kunna vara 

det ideala forumet för en gemensam regional reglering av sexhandel, då 

människohandel går rakt emot det som hela EU står för, frihet.183 EU beslutade 1997 

om en gemensam åtgärd mot människohandel för sexuell exploatering av barn, detta 

innebar att medlemsstaterna såg över den nationella lagstiftningen.184 Därefter har ett 

                                                
178 UN 2006 Trafficking Report, s. 11, p. 52 och vidare Anderson, Bridget, O’Connell Davidson, Julia, 
Is Trafficking in Human Beings Demand Driven? IOM, 2003, p. 9.  
179 UN 2006 Trafficking Report, avsnitt III, s. 16, p. 89. 
180 UN 2006 Trafficking Report, avsnitt III, s. 17, p. 92. 
181 Artikel 2 TEU.  
182 Artikel 26 TFEU. 
183 Askola, 2007, s. 43. 
184 EGT L 63, 4.3.1997 vilken sedan ersattes av Rambeslut 2002/629/RIF.  
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antal initiativ tagits, främst för att förbättra medlemsstaternas samarbete och 

informationsutbyte.185 Arbetet mot människohandel för sexuell exploatering skulle 

kunna underlättas genom en gemensam kraftsamling från EU, vilket skulle kunna 

göras genom en hänvisning till artikel 2 TEU som stadgar unionens frihet, säkerhet 

och rättvisa.186 Men hänvisning sker inte ofta till den interna marknaden i EU när det 

talas om människohandel utan snarare när det kommer till samarbete i frågor som rör 

människohandel. Med den europeiska integrationen på olika politiska och juridiska 

områden så har medlemsstaternas nationella politik och EU:s politik sammanflätats, 

även om staterna alltjämt har en suverän lagstiftningsrätt. Prostitution förekommer i 

alla EU-medlemsstater, däremot varierar omfattningen och det rättsliga 

förhållningssättet mellan nämnda stater.187 I många medlemsstater återspeglas en 

mycket mer liberal syn på prostitution än den vi har i Sverige och övriga länder i 

Norden likt beskrivits i tidigare avsnitt. Det blir således uppenbart problematiskt att 

tala om lösningar på problem med människohandel för sexuell exploatering när 

skillnaderna i synen på prostitution är så pass stora i medlemsstaterna.   

Inom EU har tidigare den utgångspunkten att det går att skilja på frivillig och 

ofrivillig prostitution varit allmänt utbredd och EU har endast ställt sig bakom 

kriminalisering av människohandel och tvångsprostitution men inte, ”frivillig” 

prostitution genom Rambeslut om bekämpande av Människohandel.188 Rambeslutet 

från 2002 antogs av EU:s ministerråd för att få medlemsstaternas nationella 

lagstiftningar att överensstämma med Palermoprotokollet.189  EUs förslag till 

handlingsplan från 2005 för att bekämpa människohandel kräver att alla EUs 

institutioner och medlemsstater bör främja:“gender-specific prevention strategies as a 

key element to combat trafficking in women and girls. This includes implementing 

gender equality principles and eliminating the demand for all forms of exploitation, 

including sexual exploitation and domestic labour exploitation” 190 

 

                                                
185 Se exempelvis The Hague Ministerial Declaration on European Guidelines för Executive Measures 
to prevent and Combat Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation och SOU 2002:69 
s. 149 ff.  
186 Askola, s. 43 och Treaty of the functioning ocf the european union.  
187 Se avsnitt 2.3.3.1 ovan samt Askola s. 43, Transcrime s. 25, 34, 40 och 94 och Westerstrand, s. 300. 
188 Rambeslut 2002/629/RIF, EGT L 203, 1.8.2002. 
189 Artikel 1 Direktiv 2011/36/EU. 
190 A/HRC/4/23, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, 
Fighting trafficking in human beings - an integrated approach and proposals for an action plan, 18 
October 2005, COM (2005) 514 final. 



 47 

Således uttrycker rambeslutet att alla medlemsstater bör implementera 

jämställdhetsprogram och eliminera efterfrågan på alla former av utnyttjande i sitt 

arbete mot människohandel. Rambeslutet har numera ersatts av EU:s direktiv 

2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av 

dess offer.191 Direktivet antogs 2011 och innehåller vissa minimiregler om 

brottsrekvisit och påföljder för människohandel och EU-medlemsstaterna blir 

skyldiga att skydda och ge stöd till brottsoffren samt förebygga människohandel. 

Direktivet anger vidare att stater bör ”consider taking measures to establish as a 

criminal offence the use of services which are the objects of exploitation as referred to 

in Article 2”.192 Frågan om prostitution på EU-nivå har i år tagit ny fart i och med den 

resolution som röstades igenom i Europaparlamentet i februari, den så kallade 

Honeyball-resolutionen.193  

 

4.3.4 Europaparlamentet - Honeyball-resolutionen 
 

Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet, FEMM 

Committee, röstade med utgångspunkt i Mary Honeyballs rapport194 för att erkänna 

prostitution som en kränkning av kvinnors rättigheter. Kommittén anser att det mest 

effektiva sättet att minska prostitution är att straffbelägga sexköparen och samtidigt 

stötta individen som befinner sig i prostitution.195  Hur det internationella samfundet 

fortsatt ska förhålla sig till den progressiva sexhandeln är således under utveckling 

och den svenska ståndpunkten verkar onekligen pådrivande mot att	   det	   går	   att	   se 

sexhandeln som uttryck för mäns våld mot kvinnor.196 

Genom resolutionen konstaterade Europaparlamentet därigenom att 

prostitution och tvångsprostitution är en form av slaveri vilket är oförenlig med en 

                                                
191 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och 
bekämpande av människohandel om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 
20012/629/RIF.  
192 Artikel 18 Direktiv 2011/36/EU. 
193 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)). 
194 Honeyball, Mary, Report on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality 
(2013/2103(INI)) Committee on Women’s Rights and Gender Equality. 
195 Opinion of Committee on Women’s Rights and Gender Equality, report on sexual exploitation and 
prostitution and its impact on gender equality, (2013/2103(INI)), s. 20. 
196 Svensson, Eva-Maria, 2001, s. 6. 
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människas värdighet och grundläggande rättigheter.197 Det noteras i resolutionen att 

80–95 procent av alla personer i prostitution har utsatts för någon form av våld innan 

de började prostituera sig (våldtäkt, incest, pedofili), att 62 procent uppger att de 

våldtagits och 68 procent att de lider av posttraumatiska stressyndrom – en 

procentandel som motsvarar den bland tortyroffer.198 Europaparlamentet konstaterar 

vidare att prostitution, tvångsprostitution och sexuell exploatering är en könsrelaterad 

fråga och en fråga som strider mot mänsklig värdighet.199 Den strider mot 

grundläggande mänskliga rättigheter, däribland jämställdhet, och därmed mot 

principerna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

Genom att resolutionen röstades igenom bedömer Europaparlamentet att ett av 

sätten att bekämpa prostitution och människohandel för sexuell exploatering är den 

nordiska modellen vilken återfinns i Sverige, Island och Norge och konstaterar att 

lagstiftningarna i dessa stater uppfattar prostitution som en kränkning av mänskliga 

rättigheter och en form av våld mot kvinnor. Lagstiftningarna kriminaliserar således 

sexköparen och inte personen som befinner sig i prostitution. Vissa uppgifter, anser 

Europaparlamentet, visar att den så kallade nordiska modellen (som beskrivs närmre 

nedan) har haft en avskräckande inverkan på människohandeln till Sverige, då 

prostitution och övrig sexhandel inte har ökat.200 Vidare att detta system alltjämt hos 

den svenska befolkningen har ett kontinuerligt ökande stöd vilket antyder att 

lagstiftningen påverkat attityderna i Sverige.201 Ledamöterna anser att köp av sexuella 

tjänster från personer under 21 år bör vara straffbart,202 och att det är skillnaden på 

”frivillig” och ofrivillig prostitution, något som de inte går in på närmre.203 

Europaparlamentet observerar också att resultaten från en myndighetsrapport i 

Finland efterlyser en oinskränkt kriminalisering av sexköp, då den finska 

                                                
197 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) p. B s. 4. 
198 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) som hänvisar till Farley, 1998 och 
Damant, 2005. 
199 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) p. A-B s. 4.  
200 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)), s. 8-9.p. 29 och 31. 
201 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 9, p. 31.  
202 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 8, p.19.  
203 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)), s. 6 p. W. 
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bestämmelsen (vilken också beskrivs nedan) förevisat vara ett ineffektivt system för 

att motverka människohandel.204  

Europaparlamentet framhåller i sin resolution att det finns flera kopplingar 

mellan prostitution och människohandel för sexuell exploatering och att prostitutionen 

understöder människohandeln, varav en stor andel av de utsatta är mellan 13–25 år. 

Enligt upplysning från kommissionen utsätts 62 procent av människohandelsoffren 

för sexuell exploatering, varav kvinnor och minderåriga flickor utgör 96 procent av de 

identifierade och förmodade offren.205 Europaparlamentet understryker vidare att då 

barn inte har förmåga att samtycka till prostitution så kan den aldrig kan vara 

självvald.206  

 

4.3.5 Europarådet och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna 
 

Europarådets samarbete, som pågått sedan 1949, utgår från EKMR, vilken 

undertecknades fjärde november 1950.207 För att bli medlem i Europarådet (nu även 

för att bli medlem i EU)208 krävs det att EKMR ratificeras. För att säkerställa ett 

effektivt skydd för medborgarna i Europarådets medlemsstater av de rättigheter som 

stadgas i EKMR så tillkom Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna 

(hädanefter Europadomstolen).209 Europadomstolens domar är rättsligt bindande för 

de anslutna staterna. I stort sett samma definition som stadgas i Palermoprotokollet 

återfinns även i Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel,210 vilken 

beskriver människohandel som en kränkning av en människas värdighet och 

integritet.211 Vidare stadgar konventionen även vilka åtgärder staterna bör vidta för att 

motverka efterfrågan på utnyttjade personer och artikel 6 lyder; ”To discourage the 

demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and 

                                                
204 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 9, p. 32.  
205 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 6, p. 3. 
206 Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och prostitution 
samt effekterna av detta för jämställdheten (2013/2103(INI)) s. 7, p. 15. 
207 Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 
208 Lissabonfördraget. 
209 Artikel 19 EKMR.  
210 Artikel 4 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Warsaw, 
16.V.2005, CETS No 197. 
211 Preamble Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Warsaw, 
16.V.2005. 
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children, that leads to trafficking, each Party shall adopt or strengthen legislative, 

administrative, educational, social, cultural or other measures including: 

a   research on best practices, methods and strategies; 

b   raising awareness of the responsibility and important role of media and 

civil society in identifying the demand as one of the root causes of trafficking 

in human beings; 

c   target information campaigns involving, as appropriate, inter alia, public 

authorities and policy makers; 

d   preventive measures, including educational programmes for boys and girls 

during their schooling, which stress the unacceptable nature of discrimination 

based on sex, and its disastrous consequences, the importance of gender 

equality and the dignity and integrity of every human being.” 

Således är alla medlemsstater skyldiga att motverka ett sådant utnyttjande vilket leder 

till människohandel genom diverse olika åtgärder. Konventionen uttrycker dock inte 

vilka åtgärder som åsyftas, men stadgar att det kan vara förebyggande arbete för att 

motverka exempelvis könsdiskriminering och åtgärder för att uttrycka vikten av 

jämställdhet och människors värdighet och integritet. Konventionens främsta 

betydelse är dess fokus på mänskliga rättigheter och brottsoffer och den uttrycker att 

nationella myndigheter hålls ansvariga om de inte vidtar åtgärder för att förebygga 

människohandel, skydda brottsutsatta samt utreda eventuella fall av 

människohandel.212 

I början av 2010 avkunnade Europadomstolen sin förmodligen viktigaste dom 

vad gäller människohandel.213 Det var första gången domstolen tog ställning till artikel 

4 i EKMR vilken stadgar förbud mot slaveri och tvångsarbete. Domen 

uppmärksammade obehagliga aspekter av Europas sexhandel, men även staternas 

inkompetens eller ovilja att ingripa i den genom att förebygga människohandel, hjälpa 

de utsatta och bestraffa skyldiga. Domstolen fastställde att medlemsstaterna har 

                                                
212 Council of Europe Convention against trafficking, CETS No 197. 
213 Rantsev mot Cypern och Ryssland, ansökan nr 25965/04, den 7 januari 2010. 
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mycket långtgående skyldigheter att garantera ett skydd mot människohandel.214 

Fallet åskådliggör inte minst, genom polisens agerande, det faktum att det på Cypern 

finns ett starkt institutionellt understöd för prostitutionsmarknaden.  

Oksana, en rysk medborgare, hade kommit till Cypern med ett så kallat 

artistvisum och börjat arbeta på en cabaret. Oksana lämnade efter några dagar 

Cabareten för att återvända till Ryssland. Cabaretägaren spårade emellertid upp 

henne, och efter kontakt med polisen, så hamnade Oksana i en lägenhet utanför vilken 

hon senare påträffats död.  

Europadomstolen ansåg att polisen på Cypern inte hade vidtagit effektiva 

åtgärder för att skydda Oksana. Möjligheten att utfärda ett artistvisum tydde också på 

att det inte införts bestämmelser som motverkade människohandel. Vidare hade 

myndigheterna i Ryssland underlåtit att utreda hur och var Oksana hade rekryterats 

och inte heller sökt identifiera vilka som var inblandade. Europadomstolen ansåg att 

både Cypern och Ryssland hade brutit mot förbudet i artikel 4 EKMR. För uppsatsens 

vidkommande är det faktum att domstolen kräver att medlemsstaterna att vidtar 

åtgärder mot människohandel, men även vad gäller aktiviteter som är sammanlänkade 

med människohandel av betydelse.215  

 

4.4 Den nordiska modellen - kriminalisering som 

normbildning 
 
4.4.1 Svensk lagstiftning 
 

Sveriges regering och riksdag definierade genom Kvinnofridslagstiftningen 

prostitution som en form av mäns våld mot kvinnor.216 Den 1 januari 1999 införde 

Sverige lagen om förbud av sexuella tjänster och den så kallade sexköpslagen trädde i 

kraft. Denna lag innebär att köp av, eller försök till köp av, sexuella tjänster är en 

kriminell handling som straffas med böter eller upp till sex månaders fängelse, medan 

personerna i prostitution inte riskerar några rättsliga påföljder. Vilket är ett uttryck för 

den prohibitionistiska lagstiftningsmodellen. 

                                                
214 Rantsev mot Cypern och Ryssland, exv. p. 285-289. 
215 Rantsev mot Cypern och Tyskland.  
216 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid. 
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4.4.1.1 Förbud mot köp av sexuell tjänst 
 

Prostitutionsutredningen från 1977217 föreslog efter sin utredning ett förbud mot all 

könshandel, för att fylla en normbildande funktion och således tydliggöra att 

prostitution inte är socialt acceptabelt. Utredningen gjorde på uppdrag en kartläggning 

av prostitutionens former och omfattning i Sverige, vilken kom att ligga till grund för 

övervägandena i betänkandet.218 Prostitutionsfrågan diskuterades även i 

Sexualbrottskommitténs betänkande219 genom ett förslag att utvidga koppleriansvaret 

för att minska prostitutionens skadeverkningar.220 Vidare utreddes frågan och möjliga 

åtgärder under hela 1980 och 90-talet, en ytterligare prostitutionsutredning tillsattes 

sedan 1993, som publicerade sina resultat våren 1995.221  

 Prostitutionsutredningen utmynnade i ett förslag att kriminalisera såväl köpare 

som säljare. Detta förslag möttes dock av betydande kritik från i princip samtliga 

remissinstanser och även regeringen bedömde att det inte ter sig rimligt att 

kriminalisera även ”den som, åtminstone i flertalet fall, är den svagare parten som 

utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin egen sexualdrift”222 även om 

prostitutionen som sådan är en icke-önskvärd företeelse i samhället. Genom förbudets 

avskräckande effekt så förväntades en minskad efterfrågan och således även ett 

minskat utbud. Även den redan dolda prostitutionen i form av eskortservice 

förväntades minska då förbudet fråntog företag möjligheten att erbjuda sexuella 

tjänster.223 Genom en kriminalisering ansågs även intresset minska för aktörer i 

utlandet att etablera en mer omfattande organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige. 

Sverige blev således 1999 det första landet i världen att kriminalisera köp av sexuell 

genom lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster som ett led i strävan att 

bryta den ojämna maktfördelningen mellan kvinnor och män.224 Konstruktionen 

bygger på en jämställdhetsideologi där relationen i könshandeln, den mellan 

könsköparen och kvinnan i prostitution, ansågs ojämlik och i denna relation anses 

kvinnan vara den som behöver skyddas, eftersom hon är den som utnyttjas för att 

                                                
217 SOU 1981:71 Prostitutionen i Sverige, bakgrund och åtgärder. 
218 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid. 
219 SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp. 
220 SOU 1982:61, s. 37. 
221 SOU 1995:15 Könshandeln. 
222 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid s. 104. 
223 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s. 105.  
224 Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 52.  
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tillfredsställa mannens sexualdrift.225 

Lagstiftningen uttrycker ett tydligt genuskritiskt perspektiv vilket exempelvis 

genom att den inte kriminaliserar personen i prostitutionen. Dagens 

förbudslagstiftning, med tillägg från 2011,226 fastställer att sexköpet är ett brott mot 

både allmänheten och mot personen i prostitution. Denna lösning riktar sig direkt mot 

efterfrågan och angriper köpare och presumtiva köpare av de sexuella tjänsterna. 

Brottet är numera placerat i brottsbalkens 6 kap., vilket betyder att det är mer av ett 

brott mot person än ett brott mot staten, även om det har inslag av båda.227 Regeringen 

tillsatte sedan 2008 en utredning för att utvärdera lagens tillämpning och dess 

effekter.228  

 
4.4.1.2 Förbud mot köp av sexuell tjänst – en utvärdering 
 
2010 års utredning hade som huvudsyfte att utvärdera följderna och själva 

tillämpningen av sexköpslagstiftningen sedan den trädde ikraft.229 För att kunna 

bedöma om syftet och ändamålet med lagstiftningen har uppnåtts skulle det 

idealmässigt behövas uppgifter om prostitutionen och människohandelns omfattning, 

dels direkt före ikraftträdandet, dels när utredningen genomförs. Dock fanns inte 

några sådana uppgifter inte tillgängliga.230  

För nätverk som önskar etablera en verksamhet i Sverige så kan 

sexköpslagstiftningen vara ett hinder, dock kan den samtidigt som den är ett hinder 

möjligen skapa vissa fördelaktiga marknadsvillkor såsom högre priser. En rimlig 

effekt är således att lagstiftningen dels minskar antalet kvinnor som utsätts för 

människohandel, dels att det fortfarande går att få en skaplig lönsamhet för de nätverk 

som har resurser att vidmakthålla en tillgång på sexuella tjänster, samtidigt som de 

undviker myndigheterna i Sverige.   

Utredningen anger som utgångspunkt att prostitution inte kan vara frivillig,231 

och sett från detta perspektiv är prostitutionen en institution, som alltid är skadlig. 

Denna utgångspunkt kan onekligen medföra att det inte finns något utrymme för 
                                                
225 Prop. 1997/98:55 s. 104. 
226 Prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst. 
227 Prop. 2004/05:45, s. 104. 
228 SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst, en utvärdering 1999–2008. 
229 SOU 2010:49. 
230 SOU 2010:49 s. 17-18. 
231 SOU 2010:49 s. 249. 
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personer som befinner sig i prostitution att uttrycka deras egna erfarenheter och 

upplevelser i den mån dessa inte överensstämmer med dessa grundantaganden och 

lagstiftningen har således kritiserats för att inte göra någon uppdelning mellan de som 

menar att det är skillnad mellan prostitution som sker på grund av tvång och 

prostitution som är frivillig. Den svenska regleringen syftar till att komma åt 

efterfrågan och med ett sådant förhållningssätt blir det således irrelevant att göra en 

uppdelning mellan frivilligt och ofrivilligt utförande.232  

Utvärderingen visar uttryckligen att lagen haft avsedd effekt och minskat 

prostitutionen med minst 50 procent.233 Resultaten av utredningen tyder på att 

sexköpslagstiftningen är en effektiv metod för att motverka sexhandel då den har som 

syfte att minska prostitution och efterfrågan av sexuella tjänster. Detta 

tillvägagångssätt kan anses vara uttalat i internationell rätt, genom 

Palermoprotokollet, där det stadgas att “States Parties shall adopt or strengthen 

legislative or other measures . . . to discourage the demand that fosters all forms of 

exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking”.234 

Stater måste enligt protokollet arbeta mot efterfrågan på sexuella tjänster så ansåg 

utredningen att förbudet mot köp av sexuell tjänst, liksom 

människohandelsbestämmelsen, är viktiga instrument för att förebygga och bekämpa 

människohandel och för att skydda de människor som är eller riskerar att bli indragna 

i prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande.235  

 

4.4.2 Övriga nordiska länder 
 

I januari 2009 förbjöd Norge, som andra land i världen, köp av sexuella tjänster,236 

och likt Sverige är tillhandahållandet av sexuella tjänster inte kriminaliserat, alltså att 

befinna sig i prostitution. I april 2009 följde även Island och förbjöd köp av sexuella 

tjänster och inte heller där är det olagligt att tillhandahålla de sexuella tjänsterna men 

däremot är det även olagligt att marknadsföra ett sådant tillhandahållande. Förbudet 

syftade även till att markera att människokroppen inte ska betraktas som en vara.237 

                                                
232 SOU 2010:49 s. 59 och Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 213-214. 
233 SOU 2010:49 s. 108. 
234 Artikel 9.5 Palermoprotokollet.  
235 SOU 2010:49, s. 88. 
236 12 § 3 nr. och 202 a § i Straffeloven 1902 samt Ot. prp. nr. 48 2007-2008. 
237 SOU 2010:49 s. 138. 
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Island införde vidare förbud mot striptease och tryck av pornografiskt material liksom 

produktion och import av sådant material för försäljning, spridning eller för att på 

annat sätt offentliggöra dem.238 Finland har kriminaliserat köp av sexuella tjänster 

men då enbart av en person som tillhandahåller tjänsterna genom att denne blivit 

utsatt för människohandel eller koppleri.239 Den norska och finska bestämmelsen 

stadgar böter eller fängelse i högst sex månader, men om köpet är av särskilt 

kränkande art kan upp till ett års fängelse påföras. Motsvarande isländska 

bestämmelse kan ge upp till ett års fängelse.  

 

4.5 Fokus på autonomi i Tyskland 
 

Till skillnad från de nordiska systemen för prostitution så valde Tyskland att 2002 

legalisera prostitution genom att också tillåta en tredje parts inblandning.240 Den tyska 

lagstiftningen faller således under den ovan beskrivna regulationistiska modellen. 

Detta beror på att både utomhus-och inomhusprostitution har reglerats i nationell 

lagstiftning sedan 2002, och prostitution är inte förbjuden om den bedrivs i enlighet 

med lagstiftningen. Personerna som befinner sig i prostitutionen betraktas som 

vanliga arbetstagare och kan således få tillgång till sociala förmåner, inklusive hälso-, 

arbetslöshets- och pensionsförsäkring.241 I praktiken ligger dock kompetensen hos de 

olika delstaterna i Tyskland. Några av delstaterna (Baden-Württemberg, Bremen, 

Bayern, Thüringen, Sachsen) medger inte att prostitution är en handel och det finns 

således ingen tillgång till sociala förmåner för personerna i prostitution i dessa 

delstater. I vissa delstater, däribland Leipzig och Mannheim, så bötfälls köp av 

sexuella tjänster i vissa distrikt.242  

Tyskland har efter sin legalisering en av de största prostitutionsmarknaderna i 

Europa och marknaden är ungefär 60 gånger så stor jämfört med Sveriges.243 

Regeringen i Tyskland genomförde en utvärdering av effekterna av lagstiftningen, 

vilken publicerades 2007. Utvärderingen medger att lagstiftningen "endast i 

begränsad grad uppnått de mål som eftersträvas av lagstiftaren". Denna slutsats 
                                                
238 Amendment-law no. 61/2007 och 51/2009, art. 206 och 210 i Penal Code no 19/1940 samt laws no 
85/2007 och 18/2010. 
239 Lag 743/2006, lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen och 20 kap. 8 § i den finska strafflagen.  
240 Neumayer, 2013, s. 74.  
241 Transcrime, 2005, s. 24. 
242 Transcrime, 2005, s. 24.  
243 Neumayer, 2013, s. 75. 
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relateras till det faktum att det inte fanns några mätbara förbättringar, varken i vad 

gällde personerna i prostitutionens sociala skydd och inte heller i deras arbetsvillkor. 

Det fanns inga indikationer som tydde på att lagstiftningen hade minskat brottslighet 

eller bidragit till att förbättra insynen i världen av prostitution.244 

10 år efter legaliseringen så har Tyskland även visat en tydlig ökning av 

människohandel för sexuell exploatering.245 Målsättningen att skapa bättre och 

tryggare arbetsförhållanden för ”sexarbetare” har endast i viss mån förverkligats, 

exempelvis då endast ett väldigt litet antal anmält sig till det statliga 

socialförsäkringssystemet och resterande befinner sig i någon form av gråzon.246 

 

4.6 Skyddsintressen – rättfärdigande av prostitutionens 

legitimitet? 
 

Utgångspunkten för alla människor är onekligen att varje individ ska få ha frihet att 

själv bestämma vad hen vill göra i och med sitt liv. En individ ska ha 

självbestämmanderätt och när det talas om prostitution hänvisas det ibland till 

individens självbestämmande och om individens möjlighet att bestämma om hen vill 

befinna sig i prostitution.247 Det är även där de flesta åsikter går isär om huruvida 

fenomenet bör vara legalt eller illegalt. Trots att individens självbestämmanderätt är 

en grundläggande rättighet så låter lagstiftaren i vissa fall samhällets intressen väga 

tyngre än individens möjlighet att välja. Det innebär att staten genom en 

kriminalisering inkräktar i individens rättssfär,248 vilket inte är något undantag för just 

en kriminalisering av sexköp. Individuella värden som uttrycks i straffrättsliga 

skyddsintressen utgår ofta från mänskliga fri- och rättigheter.249 

                                                
244 BMFSFJ, Report by the Federal Government on the Impact of the Act Regulating the Legal 
Situation of Prostitutes, 2007,  s. 79. 
245 Neumayer, och BMFSFJ, Report by the Federal Government on the Impact of the Act Regulating 
the Legal Situation of Prostitutes, 2007, s. 79.  
246 BMFSFJ, Report by the Federal Government on the Impact of the Act Regulating the Legal 
Situation of Prostitutes s. 22ff och Honeyball, Mary, Report on sexual exploitation and prostitution and 
its impact on gender equality (2013/2103(INI)) Committee on Women’s Rights and Gender Equality, s. 
8, p AA. 
247 Neumayer, 2013,s. 76 och Dodillet, 2009. 
248 Westerstrand, 2008, s. 99ff och Berglund, Kerstin, Straffrätt och kön, Uppsala, 2007, s. 53-54 och 
59-60.  
249 Berglund, 2007, s. 50-52.  
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Vad gäller prostitution så har det nämnts ovan att det finns två olika synsätt vad gäller 

de mänskliga rättigheternas relation till den. Detta blir således även tydligt i de olika 

nationella lagstiftningarnas skyddsintresse. Å ena sidan lyfts kvinnor fram som en 

skyddsvärd grupp i och med de olika former av våld som de utsätts för. Å andra sidan 

så anses kvinnornas rätt att välja om de vill befinna sig i prostitution som ett 

skyddsvärt intresse. Vilket också konstrueras genom en uppdelning mellan frivillig 

och ofrivillig prostitution.250 

 

4.7 Samtycke  
 

Samtycke ges ingen relevans i något av dessa två fall. Enligt folkrätten så fastställer 

Palermoprotokollet att ett eventuellt samtycke hos offret till den åsyftade 

exploateringen saknar relevans när något av de angivna medlen har använts.251 En 

brottsutsatt kan exempelvis ha gått med på att transporteras någonstans och även 

samtyckt till att utföra sexuella tjänster, men om den brottsutsatte vilseletts gällande 

de verkliga villkoren eller om den brottsutsattes utsatta situation har utnyttjats så 

saknar samtycket betydelse.  

Vad gäller prostitution råder det onekligen av förklarliga skäl olika åsikter om 

detta, men av den svenska sexköpslagstiftnigen framgår sexköp inte är ett brott vilket 

ett samtycke kan legitimera.252 Detta till följd av att en person som befinner sig i 

prostitution inte kan förfoga över det allmänna intresset, som beskrivits ovan, även det 

skyddas av kriminaliseringen.253 Vilket är en konsekvens av att den svenska synen på 

prostitution inte anser att det går att göra någon åtskillnad mellan ”frivillig” och 

ofrivillig prostitution.254 

 

4.8 Sammanfattning och kommentar  
 

Vad som är att betrakta som tvång respektive fritt val är problematiskt i många 

sammanhang, prostitution är sannerligen inte något undantag. De viktiga olikheterna 

                                                
250 Granström, 2004, s. 231ff.  
251 Artikel 3.a-b Palermoprotokollet.  
252 SOU 2010:49, s. 249.  
253 SOU 2010:49, s. 249. 
254 Se ovan avsnitt 4.4. 
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som skiljer de olika inställningarna till prostitution är främst synen på frivillighet samt 

hur rätten kan användas som styrmedel. Den svenska inställningen är tydlig, den utgår 

från ett genusperspektiv och anser det främmande att någon, med reella alternativ, 

skulle välja att inträda i prostitution. Detta kommer ytterligare att belysas i mitt 

analysavsnitt. Av erfarenheterna att döma sedan införandet av den svenska 

sexköpslagen så är den en effektiv metod mot sexhandel. Orsakerna till prostitutionen 

söks på efterfrågandesidan snarare än utbudssidan vilket också gör att frågan om 

frivillighet blir oväsentlig. Skyddsintresset anses först och främst vara individen, men 

även samhället påverkas då den likaså främjar jämställdhet mellan könen generellt.  

Detta tillvägagångssätt kan anses vara underförstått i folkrätten, exempelvis 

genom Palermoprotokollet, där det stadgas att ”state Parties shall adopt or strengthen 

legislative or other measures . . . to discourage the demand that fosters all forms of 

exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking”. 

Efterfrågan på sexuella tjänster upprätthåller, likt ovan visats, både prostitution och 

människohandel då tillgången förlorar sitt kommersiella berättigande på marknaden 

utan en efterfrågan. Vidare styrks även den uppfattningen i flertalet dokument från 

internationella organisationer, Honeyball-resolutionen, resolutionen från CEDAW, 

rapport från FNs speciella rapportör uttrycker alla att efterfrågan måste adresseras.  

  



 59 

5. Analys och diskussion 
 
5.1 Inledning 
 

Uppsatsens syfte är att utreda vilket förhållande prostitution och människohandel för 

sexuell exploatering har till varandra och till de mänskliga rättigheterna för att utröna 

vilka skillnader som finns, både rättsligt och socialt. Med utgångspunkt i mänskliga 

rättigheter syftar uppsatsen till att undersöka om även personer i prostitution borde 

omfattas av dessa rättigheter och därmed skyddas av stater.  

Prostitution kan anses uppfylla vissa delar som krävs för att en situation ska 

definieras som människohandel, men inte alltid. Den identifierade problematiken 

uppkommer således när prostitutionen inte uppfyller alla delar och således innebär att 

det inte finns något skydd för personerna utsatta. Prostitution omfattar situationer som 

ofta innefattar maktmissbruk och utnyttjande av sårbarhet och det är således viktigt att 

i detta sammanhang tala om maktskillnader i samhället men även skillnader mellan, 

kön, ras, etnicitet och klass. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är Hirdmans 

teori om genus och genussystem som beskrivits inledningsvis. Genussystemet kan 

användas för att förklara ojämnställda maktförhållanden i ett samhälle och med hjälp 

av genussystemet går det att tydliggöra olika perspektiv på rätte och den 

rättsociologiska teorin och metoden framhäver även externa faktorer som påverkar 

rätten och samhällets syn på den. 

 Med utgångspunkt i den framställning som gjorts ovan önskar författaren i 

detta kapitel söka svar på frågeställningarna som beskrivits inledningsvis och för att 

analysen ska vara överskådlig har jag valt att dela upp den i tre avsnitt vilka följer av 

nedan.  
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5.2 Analys 
 
5.2.1 Finns det något samband mellan prostitution och människohandel 

för sexuell exploatering? 
 

Vad gäller den första frågeställningen, huruvida det finns ett samband mellan 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål så anser jag frågan i sig vara 

mycket svårbesvarad, då det samtidigt som det finns statistisk forskning som påvisar 

ett samband, samtidigt är tydligt att alla situationer som inbegrips i sexhandeln ofta 

sker i det fördolda och därmed inte omfattas av forskningen. Dock går det att dra vissa 

slutsatser av min framställning och vad gäller den första frågeställningen följer de av 

detta avsnitt.  

Utbredningen av prostitution är generellt sett mindre i Sverige jämfört med 

andra länder i Europa, exempelvis i jämförelse med Tyskland vars 

prostitutionsmarknad är upp till 60 gånger så stor. Något som onekligen kan anses tala 

för att sexköpslagen bidragit till att Sverige inte längre är lika attraktivt för 

prostitution och att det i sin tur även påverkat Sverige som destinationsland för 

människohandel. Detta tyder på att det finns en korrelation mellan omfattningen av 

prostitution och omfattningen av människohandel. Liksom utvärderingen av den 

svenska sexköpslagen visat har prostitutionen minskat i och med lagens 

ikraftträdande, det påvisas likaså att attityderna kring sexköp förändrats, vilket 

givetvis också kan påverka omfattningen av prostitution. Dessa resultat 

överensstämmer även med resultatet från den kvantitativa analys som redogjorts för 

inledningsvis, vilken indikerar ett positivt samband mellan den rättsliga regleringen 

av prostitution och inströmning av människohandel. Artikeln som presenterar 

forskningen visar att stater där prostitution har legaliserats även har en betydligt större 

prostitutionsmarknad och ett betydligt högre antal människohandelsoffer, vilket visar 

att prostitution även kan vara en direkt orsak till människohandel. Detta anser jag 

således tala för att det i vissa fall finns en direkt korrelation. 

Prostitution kan, likt i framställningen visats, anses uppfylla delar av vad som 

utgör människohandelsbrottet enligt Palermoprotokollets definition och torde således 

generellt sett kunna vara en form av människohandel. Detta implicerar även att 

oavsett om prostitutionen bör eller kan ses som en form av människohandel så finns 
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det likväl många delar av prostitutionen som är överensstämmande med 

människohandelsbrottet. Brist på alternativ för kvinnor som upplever svårigheter att 

tjäna tillräckligt med pengar till sitt uppehälle innefattas, bland andra orsaker, i 

begreppet sårbarhet och som finns med i samtliga rättsliga dokument som eftersträvar 

en eliminering av människohandel för sexuell exploatering genom definitionen i 

Palermoprotokollet. Följaktligen torde begreppet sårbarhet, vad gäller brist på 

inkomstalternativ, även kunna appliceras på kvinnor i prostitution. 

Jag anser att oavsett om en kriminalisering av sexköp anses minska prostitution och 

människohandel, eller om det endast driver sexhandeln under radar, så visar båda 

argumenten ändock att det finns en tydlig kausalitet mellan fenomenen och 

sammanfattningsvis anser jag således att det av flera skäl finns en tydlig korrelation 

mellan prostitution och människohandel för sexuell exploatering. Vad denna visade 

korrelation kan anses komma att innebära i praktiken kommer delvis att analyseras 

nedan.  

 

5.2.2 Om och i så fall vilka skyldigheter har stater enligt folkrätten 

gentemot personer som befinner sig i prostitution? 
 

Vad gäller den andra frågeställningen, att undersöka huruvida stater har några 

skyldigheter gentemot personer som befinner sig i prostitution enligt folkrätten, så har 

min undersökning gett mig olika svar. Samtidigt som konventioner inte uttryckligen 

stadgar ett tydligt krav för stater så implicerar olika internationella och regionala 

organ att prostitution ofta kan innebära kränkningar av ett antal mänskliga rättigheter 

och att det således torde behandlas inom folkrätten och därmed förpliktiga stater. 

Till att börja med är det ostridigt att stater är ansvariga för att mänskliga 

rättigheter främjas och skyddas, således så innebär en handling som kränker 

mänskliga rättigheter ett ansvar för staten att skydda individer från en sådan handling. 

Genom att tolka de olika konventionstexterna går det lätt att utläsa det internationella 

samfundets inställning till människohandel för sexuell exploatering och även staters 

skyldigheter att skydda de personer som blir utsatta. Av min framställning så går det 

att förstå att personer som befinner sig i prostitution kan konstateras uppleva 

kränkningar mot mänskliga rättigheter och även anses befinna sig i jämförbara 

situationer med personer som blivit människohandlade. Det kan således förefalla 
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besynnerligt att inte prostitution omfattas av staters skyldigheter att främja och skydda 

individers rättigheter. Ur ett genusperspektiv förefaller detta än mer problematiskt då 

det inte tas hänsyn till att kvinnors rättigheter och hur prostitution påverkar 

möjligheten för kvinnor att leva sina liv fullt ut. Att jämställdhet är en prioriterad 

princip inom folkrätten står klart, och stater är skyldiga att tillgodose både kvinnor 

och mäns behov. Stater är även skyldiga att i främjandet av rättigheter säkerställa att 

ingen människa blir diskriminerad på grundval av kön. Detta innebär att kvinnors och 

mäns skilda villkor och möjligheter måste synliggöras för att säkerställa att beslut som 

fattas, lagstiftningar som antas på olika områden, i olika frågor inte leder till skilda 

konsekvenser för kvinnor och män. Kan då det faktum att vissa kvinnor onekligen 

skadas av prostitution leda till en skyldighet för stater att vidta rättsliga åtgärder för att 

skydda även dessa individer? Jag skulle säga både ja och nej. För att en sådan 

skyldighet ska uppstå måste staten i fråga anse att prostitution och sexhandel är en 

fråga om jämställdhet och maktskillnader mellan män och kvinnor.  

Genom att se prostitution som en brist på jämställdhet och ett ojämlikt 

maktförhållande mellan kvinnor och män så kan dock stater vara skyldiga att även 

främja rättigheterna för personer i prostitution. Men debatten präglas hela tiden av en 

argumentation vilken utgör genussystemets mest tydliga konsekvens, det vill säga den 

manliga normens företräde. Resonemanget kring valfrihet i det här sammanhanget är 

ett tydligt exempel på det Hirdman beskriver som att mannen betraktas som norm för 

det allmängiltiga och objektiva. Detta faktum kan exempelvis visas genom det 

ovanligt höga antalet otillåtna reservationer av FNs kvinnokonvention. Vilket kan 

anses symbolisera kvinnors ställning generellt i folkrätten, alltså som underordnade 

männen. Särskilt är de mänskliga rättigheterna värda att kritiseras för att särskilja 

kvinnors och mäns typiska intressen genom att skilja på olika generationer av 

rättigheter samt genom att dela samhället i en privat och en offentlig sfär, vilket i 

realiteten är en manlig och en kvinnlig sfär. Inte för att rollerna som prostituerad och 

sexköpare är givna, men för att det är en realitet i många fall. 

Konventionsstater vilka har legaliserat prostitution har vidare ett betydande 

ansvar att säkerställa att de villkor som hänförs till den legaliserade prostitutionen inte 

innefattar några av de medel som stadgats i Palermoprotokollets artikel 3.a. Detta för 

att i sin tur tillförsäkra att prostitutionsmarknaden inte upprätthåller en systematisk 

handel. Trots en uppdelning mellan frivillig och påtvingad prostitution så kan båda 

formerna anses vara en form av slaveri enligt framställningen, vilket är oförenligt 
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med en människas värdighet och grundläggande rättigheter. Genom en sådan 

uppdelning riskeras även handeln med kvinnor från fattiga länder legitimeras så länge 

handeln inte har skett med något av de uppställda kraven på otillbörliga medel. 

Problemet kan således relateras till vilka omständigheter som människohandelsbrottet 

anses omfatta samt dess krav på tvång, våld, vilseledande eller utnyttjande av någons 

sårbarhet. I detta sammanhang talas det om att vissa medel ska ha använts för att en 

handling ska anses utgöra en påtvingad prostitution. Uppfattningen är, likt beskrivits 

ovan, att det går att göra en uppdelning och frågan blir således om det finns skäl som 

berättigar denna åtskillnad. Det finns det dock inte utrymme för att diskutera detta 

vidare här.   

 Av den fastställda korrelationen mellan prostitution, sexuell exploatering och 

människohandel följer att det torde finnas vissa krav på internationella rättliga verktyg 

som reglerar utnyttjandet av prostitution i syfte att förbättra även de rättsliga 

instrument som redan finns tillgängliga, då dessa riskerar att inte tillämpas effektivt. 

Det stadgas flertalet krav på att stater ska kriminalisera handeln i sin nationella 

lagstiftning och det fodras att stater ska arbeta för att handeln ska förebyggas och 

motverkas, vad ett sådant förebyggande arbete innebär råder det dock skilda åsikter 

om. Oförenligheten grundar sig i det faktum att samtidigt som stater åtar sig att arbeta 

förebyggande mot människohandel bortses helt från det faktum att prostitution utgör 

åtminstone en del av människohandelsproblematiken. Då strukturella förhållanden har 

visats orsaka både människohandel och prostitution så följer därav att dessa 

förhållanden måste tillskrivas betydelse när fråga uppkommer om offrets eventuella 

valmöjlighet. Om föreställningen att internationaliseringen av sexhandeln kan 

förklaras med skillnader mellan länders olika levnadsförhållanden så bör den 

ojämställdheten belysas även i staters lagstiftning vad gäller skillnader även inom den 

egna staten. 

Sammantaget kan det konstateras att huruvida stater i dagsläget har en 

skyldighet gentemot en person som, enligt folkrättens uppdelning, befinner sig 

frivilligt i prostitution inte kan anses stå helt klart. Det finns dock övervägande skäl 

som tyder på att endast den påtvingade prostitutionen omfattas av denna skyldighet. 

Däremot anser jag det föreligga tydliga skyldigheter för stater, genom krav på 

förebyggande arbete, att motverka efterfrågan på sexuella tjänster, något som leder in 

på min tredje och sista frågeställning.  
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5.2.3 Är kriminalisering av sexköp ett effektivt sätt att motverka 

människohandel för sexuell exploatering?  
 

Med hänsyn till det nyss sagda anses det vara av intresse att diskutera huruvida en 

kriminalisering av sexköpet kan anses vara ett effektivt sätt att motverka 

människohandel för sexuell exploatering. Till att börja med går det att genom min 

framställning konstatera att frågan om konkreta åtgärder är kontroversiell och de 

åtgärder som finns idag inte är tillräckliga. Det kan påvisas en korrelation mellan 

prostitution och människohandel för sexuell exploatering och folkrätten stadgar 

flertalet skyldigheter för stater att motverka människohandel genom bland annat 

förebyggande åtgärder. Det är ostridigt att dessa förebyggande åtgärder kan, likt 

beskrivits ovan, anses inbegripa ett effektivt arbete för att motverka efterfrågan på 

sexuella tjänster. Men trots detta finns det inga tydliga riktlinjer för hur detta arbete 

ska ske i praktiken.  

Det finns många faktorer vilka talar för att en kriminalisering av sexköp även 

kan påverka omfattningen av människohandel. Som redogjorts för i undersökningen 

har det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster även haft en avskräckande 

effekt för män som köper sexuella tjänster, således samma män som även skulle köpa 

tjänster av de kvinnor som människohandlats med i syfte att exploateras sexuellt. 

Detta då det är omöjligt för den sexköpande mannen att avgöra huruvida en person i 

prostitution befinner sig där av så kallade ”frivilliga” skäl eller genom tvingande.  I 

detta avseende är faktorer såsom fattigdom och ekonomisk och social marginalisering 

starka push-faktorer, vilka kan få kvinnor att inträda i prostitution, och som 

ifrågasätter huruvida dessa kvinnor kan antas ”frivilligt” gett sitt samtycke. I flertalet 

internationella dokument från olika internationella organ så uttrycks kravet på 

förbyggande åtgärder och krav på att motverka efterfrågan. Palermoprotokollet 

stadgar att “State Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures . . . 

to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially 

women and children, that leads to trafficking” och således måste det rimligtvis 

innebära att det är möjligt att kräva att stater kriminaliserar sexköp eller åtminstone 

arbetar med att motverka efterfrågan på annat sätt.  

Direktiv 2011/36/EU fastställer att medlemsstaterna bör överväga att 

kriminalisera användandet av tjänster som tillhandahålls genom sexuellt utnyttjande 
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och speciellt av människohandelsoffer. Detta torde således leda till att EUs 

medlemsstater bör kriminalisera sexköp, åtminstone sådant köp av 

människohandelsoffer. Därmed, då det i princip är omöjligt för en sexköpare att 

avgöra om personen vilken befinner sig i prostitution har blivit utsatt för 

människohandel eller inte, torde det kunna innebära en kriminalisering av sexköpet 

som sådant. För att motverka en marknad som styrs av efterfrågan så måste det 

förebyggande arbetet inriktas på att få minska densamma. Efterfrågan på sexuella 

tjänster upprätthåller, likt ovan visats, både prostitution och människohandel då 

tillgången genast förlorar sitt kommersiella berättigande på marknaden utan en 

efterfrågan. Vid en jämförelse mellan de olika lagstiftningsmetoderna vad gäller 

prostitution så kan det konstateras att en legalisering inte tycks minska 

människohandel. Både den abolitionistiska och regulatoriska lagstiftningsmetoden är 

av normativ karaktär och båda presenterar uppfattningar om hur prostitution bör 

behandlas inom ramen för respektive samhällsordning. Båda modellerna har 

utvärderats genom en analys av lagstiftningen och dess respektive mål. Tysklands 

regulatoriska modell har inte visats uppnå sina mål, vilket den svenska ansetts göra. 

Utifrån ett genusperspektiv skulle en kriminaliserande lagstiftning även verka för att 

de ojämlika maktförhållanden som råder mellan könen idag utjämnas till viss mån, 

detta genom att samhället uttryckligen är emot möjligheten att köpa någon annans 

tillgängliga kropp för att tillfredsställa sina egna sexuella behov. Mäns sexualitet 

skulle inte längre vara mer värd än kvinnors genom att en kommersialisering av 

sexuella kontakter inte skulle vara legitimt.  

Sammantaget anser jag att min framställning övervägande tyder på att en 

kriminalisering av sexköpet kan antas vara ett effektivt sätt att motverka efterfrågan 

på sexuella tjänster och därmed även människohandel för sexuell exploatering. 

 

5.3 Diskussion och slutkommentar 
 
5.3.1 Inledning 
 

Jag kommer i det sista avsnittet framhålla mina egna tankar efter undersökningen 

samt presentera vilka ytterligare frågor som dykt upp under tiden. Innan jag påbörjade 

undersökningen hade jag en önskan om att finna likheter mellan fenomenen samt 
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argument för att stater kan anses skyldiga att skydda personer i prostitution, men jag 

hade inga förhoppningar om att jag skulle göra det. Dock anser jag nu efter 

underökningen, att det finns skäl att hoppas att ett sådant krav inte är så långt bort.  

 

5.3.2 Diskussion 
 

Det grundläggande problemet tycks idag vara konflikten mellan, såväl som inom, 

allmänna respektive bakomliggande normer vad gäller syn på kön och sexualitet och 

att detta ofta inte problematiseras. Genom att sexköp endast under vissa 

omständigheter såsom tvång, våld och utnyttjande sårbarhet anses vara kränkande mot 

personen som köps, så leder det till att en sådan rättsordning befäster och bevarar en 

rådande genusordning där kvinnor underordnas män. Detta är fallet i stora delar av 

världen. Den ovilja som finns i dessa stater att rättsligt reglera ett sexköp torde bero 

på de starka skillnader som råder i staternas prostitutionspolitik och varför det 

förhåller sig då finner jag i framställningen olika svar på. 

Men det står klart att i ett samhälle vilket är befriat från varje form av 

ideologiska förvrängningar av rätten och sexualiteten, i ett samhälle som är 

konstruerat av den jämställdhetsideologi som många av världens stater åtagit sig att 

arbeta för så skulle troligen samhället organiseras annorlunda än vad det gör idag. 

Rättsvetenskap har en uppgift att verka för ett samhälle som fostrar jämlika och 

likvärdiga individer men kön framställs ofta som en irrelevant parameter vilket 

lagstiftningen bör förhålla sig neutral inför, detta för att synen på rätten som objektiv 

därmed upprätthålls. Av detta följer att kravet på reell jämställdhet endast framstår 

som ett ideologiskt projekt, utanför lagstiftningens område. Vilket kan antas bero på 

att kvinnor traditionellt sett har hört hemma i den privata sfären, vilken tidigare inte 

har reglerats rättsligt i någon större utsträckning, varken folkrättsligt eller nationellt. 

Således har förmodligen kvinnors anspråk på rättigheter, när den rättsliga regleringen 

slutligen kom att omfatta även den privata sfären, ibland uppfattats som illegitima.  

En annan aspekt tror jag är det faktum att prostitution i de flesta samhällen och 

för de flesta stater är ett väl accepterat faktum, kanske regleras och begränsas den, 

men anses inte vara en prioriterad fråga och får därmed inte heller de betydande 

ansträngningar som den kanske skulle vara i behov av. Även om det i de flesta stater 

finns åtgärder vid särskilt kränkande situationer, exempelvis som när barn är 
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inblandade eller när personen i prostitution blivit människohandlad dessförinnan, så 

kan den ovilja att se och ta itu med de bakomliggande problemen leda till att 

effektiviteten även när det gäller befintliga åtgärder blir hotad. Skyddsintresset är inte 

bara individen, utan på sikt samhället i stort. Ett samhälle som definierar sexköp som 

ett uttryck för ojämställdhet, ett sådant samhälle behöver inte ta ställning till om det 

finns personer som befinner sig i prostitution frivilligt. I ett sådant samhälle läggs 

fokus istället på den köpande partens beteende. Ingen ska någonsin kunna köpa sig en 

tillgång till någon annans kropp, det förbjöds samtidigt som slaveriet, samtidigt som 

människohandeln och i vissa stater samtidigt som sexköpet. Generellt kan jag 

slutligen konstatera att det i både folkrätten och i litteraturen, är mycket svårt att skilja 

prostitution från sexuell exploatering och människohandel. Men frågan innefattar en 

komplexitet som inkluderar både kultur, makt och ojämställdhet vilket jag tror gör att 

uppdelningen kvarstår.  

 

5.3.3 Slutkommentar 
 

Bortsett från att både internationella och nationella regelverk måste följas och 

förbättras när det gäller stödet till brottsutsatta som hamnat i människohandlares 

händer, så anser jag att det är viktigt att adressera såväl mäns efterfrågan som de 

sociala och ekonomiska faktorer som gör att kvinnor har ett ibland nästan tvingande 

behov av att migrera, liksom inträda i prostitution. Sexhandelns ökade omfattning har 

kommit att ligga till grund för åtgärder och överenskommelser i nationella och 

internationella sammanhang och hur det internationella samfundet fortsättningsvis ska 

förhålla sig till den ökande sexhandeln är onekligen under utveckling och den svenska 

uppfattningen verkar pådrivande mot att se alla situationer inom sexhandeln som en 

kränkning av mänskliga rättigheter.  

Det framgår tydligt i den svenska sexköpslagen vars syfte är att få ett slut på 

kommersialiseringen av kvinnokroppen, och därmed erfordras ingen diskussion kring 

beslutskapacitet och valmöjligheter för personen i prostitution. Med detta synsätt 

skulle även prostitutionen kopplas ihop ytterligare med människohandel vad gäller 

maktförhållandet snarare än frivilligheten. Om fokus istället skulle riktas mot köparen 

av sexuella tjänster och vidare att åtgärderna för att minska efterfrågan betonas så blir 

frågan om frivillighet mindre relevant. Oavsett om prostitutionen som sådan anses 
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vara en kränkning av mänskliga rättigheter eller inte så bör en kriminalisering av 

sexköp ske för att minska den efterfrågan som även söker tjänster även från 

människohandlade kvinnor. Mänskliga rättigheter delar inte upp människor i olika 

grupper, och vad gäller människohandel finns det ingen uppdelning mellan de som 

skadas och de som inte skadas av en sexuell exploatering. Om en situation omfattas 

av definitionen av människohandel så anses personens rättigheter kränkta och 

handlingen utgör ett brott. Detta oavsett om personen som blivit utsatt anser att hens 

rättigheter blivit kränkta.  

Mot bakgrund av ovan framställda så är min slutsats är att nivån av statlig 

inblandning i frågan om prostitution kvarstår. Men att samhället måste präglas av ett 

könskontrakt som erbjuder öppningar mot en faktiskt jämställd relation mellan män 

och kvinnor, vilket aldrig kommer att uppnås i ett samhälle som accepterar att det ena 

könet kan köpa det andra. Jag anser att om fokus flyttas från individens samtycke och 

frivillighet och istället ses som ett uttryck för ett ojämställt maktförhållande som 

existerar mellan könen idag, så skulle alla individer få ett starkare skydd av sina 

rättigheter. Dock är det knappast överraskande att stater inte har ett uttömmande 

system mot människohandel, i och med komplexiteten som omfamnar fenomenet.  

Tidigare forskning på området har inte haft samma fokus som min 

framställning, detta genom att mina frågeställningar helt och hållet fokuserat på 

sambandet mellan prostitution och människohandel för sexuell exploatering och 

staters eventuella skyldighet i och med detta samband. Då det under förra året kom 

helt ny forskning som (återigen) visar en korrelation mellan den legaliserade 

prostitutionen och människohandelns omfattning torde min framställning visa ett 

tydligare samband och även föranleda nya frågor. Den tidigare forskningen har inte 

huvudsakligen undersökt prostitutionens relation till mänskliga rättigheter och frågan 

huruvida det finns en korrelation mellan fenomenen. Detta anser jag var, och är, av 

största intresse inte minst med tanke på återkommande folkrättsliga krav på 

förebyggande åtgärder mot människohandel. Den nya statistiska forskningen visar en 

korrelation och detta tillsammans med Europaparlamentets ställningstagande genom 

Honeyball-resolutionen så har det framkommit nya uppgifter att ta hänsyn till.  

Allt som allt anser jag mig kommit med nya argument och nya aspekter av den 

komplexitet som omfamnar frågorna. Dock är undersökningen mycket begränsad och 

vissa frågor har således lämnats helt utan avseende. Många frågor har dykt upp under 

tidens gång, men främst undrar jag huruvida det faktum att stater inte kriminaliserar 
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sexköp, helt enkelt är en konsekvens av könsmaktsordningen och vidare att kvinnor 

knappast finns med i det offentliga rummet och inte anses äga sin egen sexualitet? 

Vidare om det finns skäl som berättigar det?  
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