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Fall 1
På en kaj i Albanien växlade två män 
handelsvaror; ena vägen ett silverhalsband, 
andra vägen en flicka från Moldavien.



Detta studiematerial berör frågor kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

och kan fungera, dels som information i ämnet, dels som vägledning och planeringsunderlag för 

workshops och studiecirklar. 

Materialet ger en introduktion till människohandelssituationen i världen idag, med fokus på 

situationen i Sverige. Dessutom erbjuder det ett antal metoder för fördjupning, diskussion och 

reflektion i ämnet; Metoder som passar såväl för kunskapsspridning mot allmänheten, som för 

kortare eller längre utbildningsinsatser inom organisationer, skolor och liknande. Studiemate-

rialet kan fungera som en plattform för att skapa engagemang kring berörda ämnesområden.

Syftet med materialet är att bidra till att öka kunskapen kring människohandel och angränsande 

områden så som prostitution, globalisering, fattigdom och bistånds- och utvecklingsfrågor. Ge-

nom detta vill vi vara delaktiga i processen kring att påverka de attityder, värderingar och be-

teenden som i förlängningen leder till en ökad efterfrågan på köp av sex och andra människors 

kroppar. 

- Du kan vara en viktig del i den globala kampen mot prostitution och människohandel.

Nätverket mot Trafficking och Individuell Människohjälp 

Förord
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Inledning
Årligen görs upp till fyra miljoner människor till någon annan människas egendom ge-

nom våld, tvång, manipulation och skuldsättning. Människor behandlas som handels-

varor. Som ett stycke kött. De förs in i lastbilsutrymmen, transporteras mellan säljare 

och köpare och byts bort för en summa pengar eller kanske ett halsband. De tvingas 

sälja sin kropp som sexslavar eller exploateras som arbetskraft på fabriker, plantager 

och i servicesektorn. Cirka sju av tio är flickor och kvinnor och hälften av alla som 

utsätts är barn. Åtta av tio utnyttjas inom sexindustrin, vilken upprätthålls av den stora 

efterfrågan på köp av sex. 

Människohandel handlar om ett cyniskt utnyttjande och det finns överallt. Även i 

Sverige. Kanske i huset intill dig. Kanske just nu.
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Begrepp
Definition av trafficking
Begreppet trafficking används ofta synonymt med begreppet människohandel; Trafficking innefattar 
dock all sorts illegal handel - även handel med droger, vapen, falska varumärken, djur, kulturföremål, 
organ etc. I Sverige används ofta begreppet trafficking då man syftar på människohandel för sexuella 
ändamål.

Definition av människohandel 
Detta är en förenkling av den definition av människohandel som återfinns i FN:s protokoll om män-
niskohandel (2000):

1) Människohandel omfattar antingen rekrytering, transport, hysande eller mottagande av 
personer.
2) Processen bygger på hot eller bruk av våld eller andra former av tvång, bedrägeri eller maktmiss-
bruk och/eller utväxling av pengar eller förmåner för att erhålla samtycke till utnyttjande av en per-
son från andra personer som har kontroll över den första personen.
3) Avsikten är att utsätta någon för utnyttjande i form av prostitution, tvångsarbete, avlägsnande av 
organ eller andra former av slaveri. 

Definition av barnsexhandel
Definitionen av barnsexhandel omfattar tre områden:
1) Handel med barn i sexuella syften
2) Barnsexturism
3) Barnpornografi

Alla människor under 18 år betraktas som barn i dessa sammanhang. Handel med barn omfattar 
människohandel för sexuella ändamål, arbetskraftsexploatering, barnsoldater, organdonationer och 
illegala adoptioner.

Andra former av människohandel 
FN:s definition av människohandel inkluderar utnyttjande i form av prostitution eller andra former 
av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, slaveri, samt avlägsnande av organ. Ofta riktas fokus mot han-
del för sexuella utnyttjandesyften, men globalt sett är även människohandel i andra syften vanligt 
förekommande. Kvinnor och barn utsätts vanligen för sexuella utnyttjanden, medan män primärt 
utnyttjas genom arbetskraftsexploatering inom exempelvis jordbruks- och fabriksindustrin. 
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Ordlista
Rekryteringsland  Landet därifrån personer utsatta för människohandel kommer

Destinationsland   Landet dit personer utsatta för människohandel förs

Transitland    Ett land som personer utsatta för människohandel befinner sig i en   
    kortare period för att sedan föras vidare till destinationslandet.

Trafficking    All form av illegal handel (droger, vapen, människor, slavarbete, tiggeri, 

    falska varumärken etc.)

Human trafficking   Illegal handel med människor

Människohandel  Illegal handel med människor

Människohandel   Människohandel in i prostitution eller andra former av sexuellt utnyt- 

för sexuella ändamål  tjande

Människohandel för   Människohandel in i tvångsarbete eller tiggeri
arbetskraftsexploatering

Prostitution    Försäljning och byte av sexuella tjänster i utbyte mot t.ex. pengar,   
    droger, saker eller annan ersättning.

Hallick     En person som tjänar pengar på någon annan som befinner sig i pros 

    titution

Koppleri    Den verksamhet som hallicken bedriver när han/hon tjänar pengar på  
    någon annan i prostitution

Sexturism   Personer som köper sex utomlands under en semester eller affärsresa. 
    Det kan röra sig om människohandel, prostitution eller koppleri.
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Förkortningar
UNICEF The United Nations Children’s Fund, UNICEF arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga  
  barns rättigheter.

WHO  World Health Organisation, Världshälsoorganisationen

IOM   International Organisation of Migration, Internationella migrationsorganisationen

ILO  International Labour Organisation, ILO är ett trepartsamarbete mellan arbetsgivare,  
  löntagare och regeringar.

ECPAT  End child prostitution, child pornography and trafficking in children for sexual purposes,  
  En organisation som arbetar mot alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn.

IM  Individuell Människohjälp, En organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning och  

  utanförskap

NmT  Nätverket mot Trafficking, Ett nätverk som primärt arbetar mot prostitution och sexuell  

  männis kohandel
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Historiskt sett är människohandel inget nytt 

fenomen; slavhandel har alltid förekommit 

med olika uttryck på många platser runt om 

i världen. Den transatlandiska slavhandeln är 

ett av de mest välkända historiska exemplen 

på detta. I dagens männisohandel är alla län-

der i världen drabbade och invoverade på olika 

sätt. Det finns ett flöde av människohandel 

från ekonomiskt fattiga regioner till ekono-

miskt rikare områden; vanligtvis över nation-

sgränser, men även inom länder. Människor 

betraktas som handelsvaror som går att köpa 

och sälja på den internationella marknaden 

och människohandeln betraktas idag som den 

tredje största illegala verksamheten, efter 

handel med droger och vapen. Dagens män-

niskohandel är en väl organiserad brottslighet 

där förövarna verkar inom sofistikerade eller 

löst sammansatta nätverk. Förövarna har ofta 

en kriminell bakgrund och bedriver inte sällan 

parallella verksamheter med vapen och/eller 

narkotika. Handel med människor är oerhört 

lukrativt, då människor - till skillnad från andra 

handelsvaror - kan säljas om och om igen.

Människohandel som fenomen
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Förklaringen till att människohandel existerar 

är komplex och omfattande; sociala och eko-

nomiska maktojämlikheter, fattigdom, globali-

sering, krig, politisk instabilitet, samt brist på 

jämställdhet är några av de främsta orsakerna. 

En förutsättning för handelns existens är att 

det finns en stor efterfrågan på köp av sex och 

andra människors kroppar och därför är kam-

pen mot sexköp mycket central för att direkt 

motverka prostitution och människohandel.

Ett osynligt fängelse
Genom Lukas Modyssons film Lilja 4-ever från 

år 2002 blev många människor uppmärksam-

made på att människohandel existerar i 

Sverige. Mycket har dock förändrats sedan 

dess. Människohandlarna har blivit ”smart-

are” och kontrollmetoderna man använder 

är idag mer subtila; En person behöver inte 

nödvändigtvis vara slagen och inlåst i ett rum 

för att vara utsatt för människohandel. Man 

använder idag mindre fysiskt våld än tidigare. 

I många fall använder sig människohandlarna 

och hallickarna istället av “osynliga” kontroll-

metoder, så som psykiskt våld, skuldsättning, 

hot, förnedring och lögner. Generellt har det 

också blivit allt svårare att knyta människohan-

dlarna och hallickarna rent fysiskt till kvinnor-

na; De besöker sällan sina offers lägenheter 

eller vistas utomhus tillsammans med dem. De 

brottsutsattas bakgrund och den aktuella situ-

ationen gör att de befinner sig i ”ett osynligt 

fängelse”.

Telefonavlyssning
Den här dialogen är från en telefonavlyssning 

som polisen har gjort vid ett fall av människo-

handel. Dialogen är ett exempel på de dolda 

kontrollmetoderna med hot och tvång som 

människohandlare och hallickar använder.  
- Så du har bara gjort en?
- Ja.
- På hela dagen igen?
- Jag gör det inte avsiktligt.
- Jag tror du gör det avsiktligt.
- Nej, inte avsiktligt.
- Jag ber dig, gör mig inte   
upprörd för jag dödar dig när 
jag kommer hem, hör du vad jag 
säger? I morgon ska du skicka 
minst femtusen, förstår du?

”

”
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Människohandel i Sverige
Först i början av 1990-talet började problemet 

med människohandel att uppmärksammas i 

Sverige; Regeringen, polismyndigheter, soci-

alarbetare, ideella organisationer och andra 

sociala aktörer runtom i landet kom i kontakt 

med människohandel i olika sammanhang. 

Under 1970- och 1980-talet innebar koppleri 

oftast att en man fick sin inkomst genom att 

flickvännen/hustrun befann sig i prostitution, 

men i slutet av 1990-talet förändrades bilden 

i och med att kvinnor från före detta Sovje-

tunionen fördes till Sverige för att luras och 

tvingas in i prostitution. 

Idag är det dagliga flödet av information om 

människohandel, koppleri och prostitution 

stort. Människohandeln är utbredd över hela 

landet; Människor säljs och köps överallt, på 

landsbygden, på småorter och i storstadens 

olika delar. Få personer kan dock tro att det 

kan förekomma människohandel hos sin egen 

granne. Många av de människor som säljs till 

Sverige förs sedan vidare till andra länder och 

därför betraktas Sverige i stor utsträckning 

som ett transitland. Merparten av personerna 

som förs till Sverige har sitt ursprung från Öst- 

och Sydösteuropa, samt från Västafrika. 
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Internet
En stor del av utbudet av sexuella tjänster i 

Sverige, liksom i andra länder, sker via Inter-

net. Människohandlare rekryterar personer i 

deras hemländer, fotograferar dem och lägger 

ut bilderna på olika sidor på Internet. Sidorna 

konstrueras så att de utsatta flickorna och 

kvinnorna liknar självständiga entreprenörer.  

För att maximera marknadsföringen upprättar 

man vanligtvis ett antal olika internetsidor för 

samma individ; sidor med olika namn, olika ål-

drar och olika nischer och specialiteter. 

Sedan 2005 har försäljningen av kvinnor och 

flickor via Internet delvis ändrat karaktär; Nu-

mera kan även sexköpare beställa personer 

till Sverige via internetannonser där man kan 

få telefonnummer till bokningscentraler i ut-

landet. Resor och hotellrum bokas och betalas 

och därefter skickas de drabbade personerna 

på beställning till Sverige. 
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Barnsexhandel
Fram till början av 1990-talet var sexuell han-

del med barn ett osynligt och odebatterat 

fenomen, som världens makthavare valde att 

förneka. En grupp socialarbetare från olika 

länder samlades för att uppmärksamma att 

sexuell exploatering av barn inte handlade om 

enstaka fall, utan om en snabbt växande och 

– till stor del – organiserad barnsexindustri. 

För att synliggöra problematiken och föra upp 

frågan på den internationella politiska dagord-

ningen startades organisationen ECPAT. 

Läs mer om ECPAT på www.ecpat.se 

Fenomenet med barnsexhandel har därefter 

fått stor uppmärksamhet i Sverige, liksom i in-

ternationella politiska sammanhang, så som 

inom EU och FN. Barnsexhandel är ett brott 

mot grundläggande mänskliga rättigheter och 

– inte minst – ett brott mot Barnkonventionen. 

Enligt artikel 1 i Barnkonventionen beskrivs 

att alla människor under 18 år betraktas som 

barn. 

De svenska barnsexturisterna utgörs av såväl 

rutinerade pedofiler som tillfälliga förövare, 

som troligtvis aldrig skulle utnyttja ett barn i 

Sverige, men som gör det utomlands. Barn-

sexköpare är en heterogen sammansättning 

av människor; Det finns ingen stereotyp barn-

sexköpare, vilket gör det mycket svårt att iden-

tifiera förövarna.

Ecpat-Hotline
Anmäl till ECPAT-Hotline om du misstänker barnsexhandel;

barnpornografi, barnsexturism eller sexuell männsikohandel med barn.

www.ecpathotline.se
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Vem utsätts för 
människohandel?
Personer som utsätts för människohandel le-

ver vanligtvis i fattigdom och drömmer om 

en bättre tillvaro. Många tror att de ska åka 

utomlands och arbeta som hemhjälp, servit-

ris eller städare, men på plats möts de istäl-

let av en helt annan verklighet. I somliga fall är 

man dock medveten om risken att bli utsatt för 

människohandel om man lämnar hemlandet - 

men ändå tar man risken, då alternativet är så 

pass mycket sämre. Ibland kan också männi-

skosmuggling leda till människohandel - man 

kan bli köpt och såld på vägen.

Människosmuggling 
Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan 

människohandel och människosmuggling. Fö-

renklat handlar människosmuggling om att en 

person på eget initiativ får hjälp att resa från 

en plats till en annan och att man efter denna 

resa är fri. För att det ska definieras som män-

niskohandel krävs dock att personen inte är fri 

efter resan, utan ägd av någon annan. Många 

gånger bedrivs människosmuggling och män-

niskohandel parallellt av samma personer. 

Det finns därmed stora risker att bli utsatt 

för människohandel i samband med att man 

smugglas, då någon kan utnyttja den sårbara 

situation man befinner sig i. Det är exempelvis 

inte ovanligt att emigranter som smugglats tv-

ingas in i prostitution för att betala av skulden 

på sin resa.

15



Statistik
Då människohandel är en illegal verksamhet 

som sker i det dolda bygger all statistik i ämnet 

på uppskattningar. Människohandel brukar 

dock generellt betraktas som världens tred-

je största och mest lönsamma organiserade 

brottslighet efter den illegala handeln med 

vapen och narkotika. Handeln med människor 

sker framförallt från fattigare delar av världen 

till rikare delar; Många har sitt ursprung från 

Ryssland, Sydostasien, Västafrika och Östeu-

ropa och säljs i störst utsträckning till USA, 

Tyskland, Spanien och Italien – men även till 

Sverige. Det är svårt att avgöra om människo-

handeln har ökat markant den senaste tiden 

eller om ökade siffror inom statistiken snarare 

beror på att problematiken har uppmärksam-

mats i internationella sammanhang. Beroende 

på vilken källa man använder ges olika upp-

gifter om människohandelns utbredning: FN 

uppskattar antalet offer för all form av män-

niskohandel till drygt fyra miljoner per år. En-

ligt IOM utnyttjas drygt två miljoner av män-

niskohandelsoffren för sexuella ändamål och 

cirka 1,2 miljoner av de som utsätts för männi-

skohandel globalt sett är barn. ECPAT uppger 

att 85 procent av de utsatta är flickor/kvinnor, 

som oftast utnyttjas sexuellt, och att 15 pro-

cent är män/pojkar, samt att hälften av samtli-

ga offer är barn (under 18 år). IOM uppskattar 

att 120 000 barn och kvinnor förs in i EU varje 

år, varav två tredjedelar kommer från Östeu-

ropa. IOM har bedömt att människohandlare 

gör en bruttoförtjänst på sju miljarder US dol-

lar per år, det vill säga 51 miljarder SEK. 

Rikskriminalpolisens senaste uppskattning 

om människohandelns utbredning i Sverige är 

från 2004 och då bedömde man att cirka 400-

600 kvinnor, samt ett okänt antal barn, årligen 

förs till Sverige för att utnyttjas sexuellt. Dä-

refter har man inte vågat göra någon ny up-

pskattning.
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Fall 2
För några år sedan traffickerades en flicka på 17 år till Solna i Stock-
holmsområdet. Hon var instängd i sin hallicks bostad. Det kom och 
gick män hela tiden. En dag var det så många män att kön med 
sexköpare slingrade sig genom hela lägenheten, ut i trappuppgån-
gen, ned för hela trappan och ut på gården. Alla män väntar på att 
få ha sex med flickan.
Ingen granne reagerar. Först när några i kön börjar bråka och slåss 
om priset på flickan i lägenheten ringer en granne polisen. 
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Människohandel för sexuella ändamål och 

prostitution brukar många gånger betraktas 

som två helt olika fenomen. Det är dock svårt 

– eller omöjligt – att dra en klar skiljelinje mel-

lan sexuell människohandel och prostitution. 

Merparten av de personer som befinner sig i 

prostitution är utsatta för en stor grad av inre 

och yttre tvång, oavsett om de kontrolleras av 

en människohandlare eller inte. 

Den stora efterfrågan på köp av sex är en cen-

tral orsak till att människohandel för sexuella 

ändamål överhuvudtaget existerar. Då ökad 

efterfrågan på sexköp leder till ökad männis-

kohandel förebygger  den svenska Sexköpsla-

gen såväl prostitution, som sexuell människo-

handel.

Gränsen mellan
prostitution & människohandel
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Aktör eller offer?
Ofta betraktas personer utsatta för sexuell 

människohandel som tvingade offer, medan 

personer i annan form av prostitution snarare 

betraktas som helt fria. När man ska förstå 

sambandet mellan prostitution och människo-

handel är definitionen av begreppen viktiga. 

Sammanfattningsvis innebär prostitution att 

minst två parter köper och säljer sexuella tjän-

ster mot ersättning, medan det i defnitionen 

av människohandel krävs en handelsåtgärd, ett 

utnyttjandesyfte och någon form av otillbörligt 

medel, så som hot, manipulation eller vilsel-

edning. En tydlig skillnad i dessa definitioner 

är att det finns ett tydligt aktörskap i prosti-

tutionsbegreppet och ett tydligt offerskap i 

människohandelsbegreppet. Offer associeras 

ofta med begrepp som hjälplös och viljelös, 

vilket gör att man förväntar sig att personer 

utsatta för människohandel ska uppträda just 

hjälplöst och viljelöst. Detta blir problema-

tiskt då mekanismerna kring människohandel 

inte nödvändigtvis skapar det uttrycket vi då 

förväntar oss; Kontrollmetoderna är ofta sub-

tila. Kontexten, som ett offer för människohan-

del verkar i, kan på ytan signalera självständigt 

agerande; Personen kan exempelvis befinna 

sig till synes ”fri” i gatuprostitutionen. 
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Det är problematiskt att göra en tydlig upp-

delning mellan aktör och offer, då dessa roller 

ofta blandas samman. I somliga fall har en per-

son själv bekostat resan och kanske dessutom 

varit medveten om att hon skulle behöva be-

finna sig i prostitution, men blir i någon me-

ning vilseledd kring villkoren och betraktas, 

enligt definitionen, som ett offer för männi-

skohandel. Man kan också vara ett offer för 

människohandel och samtidigt vara migrant 

och försörja familjen i hemlandet,  vilket har 

ett tydligt aktörskap. Rimligtvis kan man vara 

aktör i ett sammanhang och samtidigt vara of-

fer för någonting som sker mot personen i frå-

ga - men detta gör inte personen till ett mindre 

värdigt offer.

Olika syn på prostitution
Globalt sett är man förhållandevis överens om 

att människohandel skapar förödande kon-

sekvenser för människor. Däremot betraktas 

prostitution utifrån olika perspektiv, förenklat 

kan man säga att det finns två läger. Enligt per-

spektiv 1) handlar människohandel om tvång 

och bör bekämpas, medan prostitution utan 

människohandel är helt frivilligt. Därigenom 

menar man att en legalisering av prostitution 

skapar goda konsekvenser genom att sexhan-

deln “kommer upp till ytan”; personer i pros-

titution får bättre förhållanden och man får  

bättre möjligheter att kontrollera människo-

handel. Enligt perspektiv 2) är prostitution och 

människohandel skadligt i sig, då man menar 
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att båda fenomen bygger på element av tvång  

och bör därför bekämpas. 

I exempelvis Tyskland och Holland betrak-

tar rättsväsendet prostitution och människo-

handel som två vitt skilda fenomen. Man har 

legaliserat prostitution - både den säljande 

och den köpande parten - och upprättat bor-

dellkvarter med skyltfönster. I dessa så kal-

lade “Red light districts”  marknadsförs såväl 

personer utsatta för människohandel, som 

personer i prostitution utan människohandel. 

Turistmagasinen presenterar “Red light dis-

tricts” som nöjesområden och vägleder sex-

turisterna till sexklubbar och bordeller genom 

kartor.  Man lugnar turisterna genom att påstå 

att “vissa har problem, men vissa lämnar in 

deklarationer och är knutna till fackförenin-

gar”. Det är dock problematiskt för polisen 

och andra att avgöra vem som är utsatt för 

människohandel och vem som kan betecknas 

som “frivillig” i prostitutionen. Merparten av 

personerna som säljs i dessa distrikt är inte 

från landet de befinner sig i, utan har van-

ligtvis sitt ursprung från andra länder och är 

många gånger offer för människohandel.  Sky-

ltfönstren i Red light District är ett enkelt och 

framgångsrikt verktyg för hallickar och män-
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niskohandlare att marknadsföra sina offer på; 

Man kan hyra båsen tillfälligt och har därför 

möjlighet att ständigt flytta omkring sina offer 

för att minimera risken att upptäckas.

I Sverige resonerar man tvärt om jämfört 

med Tyskland och Holland. I och med den 

svenska lagstiftningen kring dessa frågor be-

traktar man prostitution och människohan-

del som två tätt sammankopplade fenomen, 

vilka påverkar varandra växelvis. Där prostitu-

tionen är utbredd finns det också många fall 

av människohandel. En legalisering av prosti-

tution skapar en acceptans och en norm kring 

sexköp; efterfrågan växer och utbudet följer 

efter. Därigenom skapas en marknad för såväl 

prostitution, koppleri och människohandel.

Frivillighet och tvång
Grundläggande för ett ställningstagande för 

eller emot sexhandel brukar beröra huruvida 

personer i prostitution betraktas som frivilliga 

eller tvingade. I denna diskussion är defini-

tionen av dessa begrepp viktiga. Tvång kan se 
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ut på många olika sätt. Många gånger tänker vi 

på direkt tvång så som våld, inlåsning eller kid-

nappning, men tvång kan också bestå av hot, 

fattigdom och skuldsättning eller begränsade 

valmöjligheter. I diskussionen kring prostitu-

tion (utan människohandel) framhävs ofta in-

dividens val och frivillighet som argument för 

dessa personers rätt till prostitution. Relevant 

i sammanhanget är dock att 85% av de per-

soner som befinner sig i prostitution i Sverige 

- utan människohandel - har varit utsatta för 

sexuella övergrepp tidigare i livet. Många har 

redan skadats sexuellt och prostitutionen 

blir därigenom ett  destruktivt självskadebe-

teende. Prostitutionsgruppen vid Göteborgs 

stad arbetar med bland annat samtalsterapi 

för personer i prostitution och menar att de 

har hört många som sagt att de har valt pros-

titution, men ingen har någonsin sagt att man 

känner att man vill befinna sig i prostitution. 

Det är därför viktigt att skilja på vilja och val i 

denna kontext. 

Det är viktigt att se bortom föenklade förståels-

er av frivillighet och tvång för att kunna stödja 

personer i dessa situationer. Eftersom tvång 

kan se ut på många olika sätt är det svårt - eller 

omöjligt - att dra en klar skiljelinje mellan pros-

titution och sexuell människohandel. En enkel 

uppdelning skulle dock kunna vara att prosti-

tution handlar om att situationen tvingar per-

sonen in i prostitution, medan människohan-

del handlar om att personer tvingar personen 

in i prostitution.
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Sexköparen
Andelen sexköpare i Sverige har minskat dra-

matiskt de senaste tio åren bland annat på 

grund av införandet av sexköpslagen och dess 

normerande effekt mot sexköp. Idag har var 

tolfte man i Sverige någon gång köpt sex, vilket 

statistiskt sett troligtvis skulle innebära att 

både du och jag känner en eller flera personer 

som har köpt sex. Var tolfte man är emellertid 

en förhållandevis låg andel i jämförelse med 

många andra länder. I länder där prostitution 

är legaliserat, som i exempelvis Spanien, är det 

omkring 40 % av männen som någon gång har 

köpt sex och i somliga länder är procentand-

elen upp emot 70 %. Många har en illusion av 

att sexköpare är “psykiskt sjuka” personer, di-

agnostiserade sexmissbrukare och stereotypa 

pedofiler, men olyckligtvis är det omöjligt att 

identifiera sexköpare som en homogen grupp. 

Sexköpare finns överallt; i alla åldrar, alla sam-

hällsklasser, grupper och yrkeskategorier. Trots 

att sexköpare är en heterogen grupp är det vik-

tigt att inte normalisera sexköp, utan snarare 

inse komplexiteten och den maktproblematik 

som präglar sexmarknaden. Ojämställdheten 

mellan könen och den globala ekonomiska 

ojämlikheten skapar den rådande efterfrågan 

på köp av sex, vilken skapar en marknad för 

såväl sexuell människohandel, koppleri och 

andra former av prostitution. 



Fall 3
Tanja var under 18 år och bodde i Kosovo. En dag blev hon kon-
taktad av Bader som med olika medel lockade henne till en lägen-
het. Där blev hon inspärrad i tio dagar och sedan fördes hon in i 
en bil som gick till Sverige. Bader, som körde bilen, var tillsagd att 
döda henne ”om hon gjorde något på vägen”. Väl framme i Sverige 
möttes hon av Carl som våldtog henne flera gånger. Genom hot 
tvingade han henne in i prostitution. Tanja fick ta emot upp till 
17 sexköpare per dag. Hon hade inga pengar och inga ID-handlin-
gar. Hon visste inte ens var hon befann sig. Tanja var livrädd och 
vågade inte fly.
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Efterfrågan
Vi i de ekonomiskt rika delarna av världen 

skapar en enorm efterfrågan på köp av män-

niskor. Genom att kraftigt minska efterfrågan 

på allt från sexköp till billiga produkter och 

matvaror producerade av förslavade männis-

kor skulle den cyniska handeln med människor 

inte överleva. Information och påverkansar-

bete spelar en central roll för de samhälleliga 

normsystemen som i sin tur påverkar efterfrå-

gans utbredning.

Utbudet 
Parallellt med att vi minskar efterfrågan måste 

vi arbeta med att minska utbudet av personer 

i sårbara situationer som utsätts för människo-

handel. Genom global fattigdomsbekämpning 

kan vi arbeta för att ge människor en värdig 

chans att stanna i sitt hemland. Det är även 

viktigt med information riktad till de männis-

kor som befinner sig i riskzonen för att utsät-

tas för människohandel.

Arbete mot 
prostitution och människohandel
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Utbildning
Då arbetet mot människohandel inte har 

pågått särskilt länge i Sverige är det få myn-

digheter som har ingående kunskaper om 

problematiken. Polisens traffickinggrupper, 

prostitutionsgrupperna, Länsstyrelsen och 

ideella organisationer har satsat mycket på 

utbildning inom rättsväsendet, myndigheter, 

berörda yrkesgrupper (hotell, klubbar, taxi 

etc.) och allmänheten.  

Migration och människohandel
Insatserna för att motverka människohandel 

har på statlig nivå och inom internationella 

organ ökat markant de senaste åren. Utifrån 

ett globaliseringsperspektiv handlar det in-

ternationella intresset egentligen om staters 

nationella säkerhetsintressen och om att eko-

nomiskt rikare delar av världen – och därmed 

Sverige – vill kontrollera migrationsström-

marna. Det finns därmed ett egenintresse i att 
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bekämpa människohandel och stötta utveck-

lingsländer. Vissa menar också att enskilda 

stater använder sig av argument kopplade till 

viljan att bekämpa människohandel när man 

snarare vill förhindra den illegala arbetsk-

raftsinvandringen. Konsekvensen av Sveriges 

medlemskap i EU och Sveriges anpassning till 

EU:s lagar är att Sverige fått en hårdare migra-

tionspolitik. Det har blivit allt svårare för per-

soner utanför EU att få arbetsvisum, asyl och 

möjlighet att träffa sin familj. Den hårda migra-

tionspolitiken har lett till att människohandeln 

ökat och att allt fler människor utnyttjas i pros-

titution. 

Sveriges lagstiftning mot sexköp 
Sveriges regering och riksdag har genom Kvin-

nofridslagstiftningen definierat prostitution 

som en form av mäns våld mot kvinnor. Den 1 

januari 1999 införde Sverige en ny lagstiftning,  

Lagen om förbud av sexuella tjänster, den så 

kallade Sexköpslagen eller Torsklagen. Denna 

lag innebär att köp – eller försök till köp – av 

sexuella tjänster är en kriminell handling som 

straffas med böter eller fängelse upp till sex 

månader. Personen som befinner sig i prosti-

tution riskerar däremot inga rättsliga påföljder. 

I april 2005 trädde vissa lagförändringar i kraft 

som bland annat utvidgar förbudet mot köp av 

sexuell tjänst till att gälla även då ersättning 

getts eller utlovats av tredje person. Samti-

digt infördes en ny paragraf i brottsbalken 

som gäller barn under arton år: ”Den som 

förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot 

ersättning företa eller tåla en sexuell handling 

döms för köp av sexuell handling med barn.” 

Denna bestämmelse gäller även om ersättnin-

gen har utlovats eller getts av någon annan 

person än den person som är förövare. Straf-

fet för sexuellt ofredande av barn är böter 

eller fängelse i högst två år och för grova brott 

fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Förbudet mot köp av sexuella handlingar av 

barn skärptes även genom att tillämpning-

sområdet utvidgades till att omfatta köp av 

sexuella handlingar av barn som sker under 

andra förhållanden än sådana som utgör rena 

prostitutionsförhållanden. En särskild straff-

bestämmelse med avseende på utnyttjande 

av barn för sexuell posering infördes för att yt-

terligare förstärka skyddet av barn och ungdo-

mar. Kravet på dubbel straffbarhet* raderades 

för att det i Sverige skall gå att döma en per-

son för allvarliga sexualbrott, mot barn under 

18 år, begångna i utlandet. Dessutom höjdes 

maxstraffen för brotten sexuellt tvång, köp av 

sexuell handling av barn, grovt koppleri och 

för grovt barnpornografibrott. 

* Dubbel straffbarhet innebär att ett brott måste anses vara 
ett brott och vara straffbart i både hemlandet och i det landet 
som förövaren begår brottet för att kunna dömas.
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Enligt den statliga utredning från år 2010, som 

har utvärderat sexköpslagens tillämpning och 

effekter, har gatuprostitutionen halverats i 

Sverige sedan lagen infördes. Internetprosti-

tutionen har däremot ökat i Sverige, liksom i 

Danmark, Norge och många andra länder. Det 

faktum att prostitutionen är mer utbredd i våra 

grannländer än i Sverige talar dock emot att 

Sveriges förbud av sexköp är det som skulle ha 

påverkat ökningen av internetprostitutionen. 

Det finns inga uppgifter som tyder på att de 

individer som tidigare befann sig i gatupros-

titution numera befinner sig i inomhusprosti-

tution och inte heller något som tyder på att 

prostitutionen som helhet har ökat i Sverige 

– snarare tvärtom. Lagen förefaller också ha 

haft positiva effekter vad gäller människohan-

delns utbredning i Sverige än i jämförbara län-

der. Människohandlare har själva omnämnt 

lagen om förbud av sexköp som ett hinder i 
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deras verksamhet. Lagen förefaller också, en-

ligt utredningen, ha haft en normerande effekt 

genom att acceptansen för sexköp i Sverige 

har minskat markant.

Enligt polisens rapporter blir det allt vanlig-

are att utländska flickor och kvinnor kommer 

till Sverige för att utnyttjas i sexuella syften en 

kort period och sedan säljas vidare till ett an-

nat land där prostitution är legalt. I och med 

detta betraktas Sverige snarare som ett tran-

sitland än ett destinationsland. Eftersom de ut-

satta personerna då ofta bara stannar i Sverige 

ett par veckor ställs det betydligt högre krav på 

polisens spaningsarbete. I flera ärenden där 

spaning påbörjats har personerna sålts vidare 

och förts ut ur landet innan polisen hunnit 

säkra bevisen. För att närma sig denna brott-

slighet krävs avancerat internationellt polissa-

marbete, samt stora polisiära resurser. 

Somliga anser att den svenska sexköpslagen 

är motsägelsefull då den enbart straffbeläg-

ger den köpande parten vid sexköp. För att 

förstå lagen bättre bör man studera den syn 

på prostitution som ligger till grund för rätts-

väsendets ståndpunkt. Anledningen till lagens 

utformning är att sexköp definieras som ett 

utnyttjande av personer som redan befinner 

sig i utsatta positioner; oavsett om det rör 
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sig om dirket tvång genom våld och hot eller 

en svår livssituation som drivit en person in i 

prostitution. Med detta som bakgrund vill man 

inte utsätta personer i prostitution ytterligare 

i form av rättsliga påföljder, utan man betrak-

tar istället personen som ett brottsoffer i sam-

manhanget. Man kan jämföra prostitution-

slagstiftningen med det rättsliga perspektivet 

vid ett våldtäktsfall; Det är förbjudet att våldta, 

men det är inte straffbart att bli utsatt för en 

våldtäkt, liksom det är förbjudet att köpa sex, 

men det är inte straffbart att befinna sig i pros-

titution.

Sammanfattningsvis är syftet med den så 

kallade sexköpslagen att minska efterfrågan 

på köp av sex, minska sexköpen och därmed 

minska såväl förekommandet av prostitution 

som människohandel. Man vill också försvåra 

sexhandelns processer och förhindra män-

niskohandlare och hallickar att etablera sin 

verksamhet i Sverige. Den svenska polisen 

som arbetar med dessa frågor menar att 

sexköpslagen är det absolut bästa verktyget 

de har för att bekämpa människohandel.
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Sveriges lagstiftning 
mot människohandel 
Den första lagstiftningen mot människohandel 

trädde i kraft den 1 juli 2002 då människohan-

del för sexuella ändamål infördes som ett nytt 

brott i Sverige. Två år senare, den 1 juli 2004, 

ändrades lagen och straffansvaret utvidgades 

till att även omfatta fler former av människo-

handel än sexuellt utnyttjande, såsom tvång-

sarbete, krigstjänst, handel med organ, samt 

människohandel som sker inom landets grän-

ser. Regeringens proposition om ”Ett utvidgat 

straffansvar för människohandel” ligger till 

grund för denna utvidgning av lagen. Syftet 

bakom den omarbetade lagen är att uppfylla 

åtagandet i FN-protokollet om människohan-

del (2000), samt EU:s rambeslut om bekäm-

pandet av människohandel. För att underlätta 

för polis och åklagarmyndighet infördes 1 ok-

tober 2004 också en bestämmelse om tillfälligt 

uppehållstillstånd för människohandelsbrott-

soffer enligt utlänningslagen. Bestämmelsen 

om tillfälligt uppehållstillstånd infördes för att 

underlätta att döma i dessa ärenden och in-

nebär bland annat att brottsoffret, samt aktu-

ella vittnen får möjlighet att stanna i Sverige 

när brottsutredningen och domstolsprocessen 

pågår. 

Med grund i den statliga utredning som ge-

nomfördes under perioden 2006 - 2008 och 

det faktum att människohandelsförfaranden i 

stor utsträckning bedöms som andra brott, så-

som koppleri och grovt koppleri, genomfördes 

ytterligare en lagändring den 1 juli 2010. Två 

stora förändringar är att 1) det så kallade kon-

trollrekvisitet har raderats, eftersom detta i 

praktiken ansågs ta sikte på samma omstän-

digheter som rekvisitet otillbörliga medel, 

samt att 2) kravet på dubbel straffbarhet har 

tagits bort, vilket innebär att människohan-

delsfall utomlands kan nu dömas i svensk 

domstol om människohandlaren har någon 

anknytning till Sverige, oavsett om människo-

handel är straffbart i det land där brottet be-

gicks eller inte.

För detaljerad information om domar i relater-

ade fall se Rikskriminalpolisens årliga rapport-

er om människohandel på www.polisen.se.

Rättsprocessen
Hittills har de flesta anmälningar om männis-

kohandel i Sverige enbart lett till att förövare 

kunnat dömas för människohandelsliknande 

brott, så som koppleri och grovt koppleri – 

inte för människohandel. Problemet är att 

merparten av bevisbördan ligger på de per-

soner som utsatts för människohandeln; De 

drabbade personerna måste själva kunna 

bevisa brottet. Dilemmat med att särskilja friv-

illig och påtvingad prostitution blir i samman-
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hanget mycket centralt. Andra anledningar till 

att det är svårt att döma personer för männi-

skohandel är att brottsoffren ofta är mycket 

rädda för människohandlarna, samt inte kän-

ner förtroende för vare sig polisen eller andra 

myndigheter i Sverige. Många gånger har de 

drabbade erfarenheter av misshandel och hot 

från korrupta poliser och myndigheter i sitt 

hemland, samt en bakgrund präglad av sex-

uella övergrepp. Dessutom finns det vanligtvis 

aktuella hotbilder från människohandlare och 

hallickar riktade mot de utsatta. Utöver detta 

har offer för människohandel ofta kommit in 

i Sverige illegalt och är rädda för att bli up-

ptäckta. Dessa faktorer leder till att många har 

svårt att få förtroende för någon överhuvud-

taget och det har varit svårt för polis och åkl-

agarmyndighet att övertala utsatta att vittna i 

rättsprocessen. 
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Idag har vi mycket liten insikt i vad som händer 

med de personer som utsatts för människo-

handel. För att kunna bli bättre på att följa upp 

processen krävs det att Sverige tar ett större 

ansvar genom att samarbeta med rekrytering-

sländers regeringar, samt med ideella organi-

sationer både i Sverige och andra länder. Det 

är ofta svårt att hitta bra boende för personer 

som har blivit utsatta för människohandel; 

Många har inte möjlighet att ta emot dessa 

personer, då det krävs stora resurser och sär-

skilda insatser för att ta hand om dessa per-

soner. Det krävs också tid och engagemang 

för att skapa det förtroende som krävs i dessa 

sårbara situationer.  Genom att garantera bra 

boende, socialt stöd, terapi och rehabilitering 

skulle polisen och andra myndigheter kunna 

skapa förtroende och hjälpa de utsatta bety-

dligt bättre. För att skapa detta skydd och för 

att motverka att personer utnyttjas av männi-

skohandlare ytterligare. krävs ökade resurser 

från regeringen, samt nära samarbeten mellan 

myndigheter och med ideella organisationer.  
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Polisen
Polisens är direkt beroende av tips från allmän-

heten för att kunna driva det polisära arbetet 

mot prostitution och människohandel. För att 

allmänheten ska ha möjlighet att känna igen 

tecknen kring prostitution och människohan-

del krävs kunskap kring fenomenens uttrycks-

former. Många gånger är det subtila faktorer 

som man som privatperson bör uppmärksam-

ma och rapportera till Polisen. Underskatta 

inte värdet av en bils registreringsnummer 

eller en olustig stämning som gör dig mis-

stänksam; Det kan vara en viktig pusselbit i en 

större polisiär utredning.  

Aktionsgrupper har bildats vid Rikskriminalpo-

lisen för att tillsammans med lokala polismyn-

digheter bekämpa människohandel och annan 

grov organiserad brottslighet. Polismyndighe-

terna i Sverige arbetar aktivt genom spaning-

Tipsa Polisen
Tipsa Polisens traffickinggrupp om du misstänker sexköp, koppleri 

eller människohandel

Ring 114 14
tipsfranallmanheten.vastragotaland@polisen.se

sarbete, utbildning och information. Rikspolis-

styrelsen har länskontaktpersoner vid landets 

olika polismyndigheter som arbetar med 

brott som rör människohandel för sexuella 

ändamål, prostitution, barnpornografi samt 

mäns våld mot kvinnor och barn. Det är dock 

primärt polismyndigheterna i storstadsregion-

erna som har resurser för att kunna arbeta 

kontinurligt med problematiken genom de så 

kallade Traffickinggrupperna. De samarbetar 

med andra myndigheter, socialarbetare, mi-

grationsverket, ideella organisationer och an-

dra sociala rörelser. Traffickinggruppernas pri-

oriterande arbetsområden är människohandel 

för sexuella ändamål och koppleri, men de ar-

betar även med andra former av prostitution. 

Då sexhandeln i Sverige till stor del förmedlas 

via hemsidor arbetar gruppen aktivt på Inter-

net. Antalet annonser om prostitution ökar, 

liksom antalet brott där polisen misstänker att 

det handlar om människohandel. 
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Rikskriminalpolisen har även utarbetat en 

handbok som skall fungera som kunskapskälla 

och stöd för alla poliser som kommer i kontakt 

med människohandel. Handboken fokuserar 

på människohandel för sexuella ändamål där 

brottsoffren är kvinnor och barn. Man har 

också arbetat fram ett ”åtgärdskort” för att på 

plats underlätta för de poliser som kommer i 

kontakt med denna verksamhet; Åtgärdskor-

tet fungerar som lathund och vägledning för 

poliser som ställs inför misstänkta fall av män-

niskohandel.

Prostitutionsgruppen
På kommunal nivå arbetar den så kallade Pros-

titutionsgruppen med dessa frågor på några 

platser runt om i landet.

Prostitutionsgruppen vid Göteborgs stad 

består av socialarbetare som arbetar direkt 

med personer utsatta för sexuell människo-

handel, samt med personer som befinner sig 

i andra former av prostitution. I Göteborg 

arbetar man bland annat uppsökande i pros-

titutionsdistriktet Rosenlund och förmedlar 

kontakter till vårdinstanser, Polisen och andra 

myndigheter, samt erbjuder samtalsterapi.
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med frågor rörande människohandel.

Under 2010 fördelade Länsstyrelsen i Stock-

holms län på uppdrag av regeringen dessutom 

ekonomiska medel till  andra myndgheter och 

utomstående organisationer för arbete mot 

prostitution och människohandel. Nätver-

ket mot Traffickings och Individuell Männis-

kohjälps samarbetsprojekt Destination: Såld 

var ett av de projekt som fick ta del av dessa 

resurser. 

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedriver arbete mot prostitu-

tion och människohandel, med fokus på män-

niskohandel för sexuella ändamål. En av Län-

sstyrelsens centrala uppdrag är att samordna 

olika instanser inom länet som arbetar mot 

människohandel. Man arbetar även med ut-

bildning till stor del riktad mot berörda myn-

digheter och yrkesgrupper. På några platser 

runt om i landet har Länsstyrelsen fått utökade 

resurser och har personer som enbart arbetar 

38



är ogifta kvinnor med barn. På dessa center 

arbetar man även med att ge information om 

mekanismerna kring människohandel. Insat-

serna i Hirbovat handlar även om att skapa en 

meningsfull fritidssysselsättning och ett mer 

hälsosamt liv för barn och ungdomar. Utöver 

detta inledde IM, ProDezvoltare och byn des-

sutom arbetet med att förse byn med rent 

vatten, bygga upp ett informationscenter för 

invånarna. 

En betydande andel av dem som utsätts för 

människohandel har olika intellektuella funk-

tionshinder. Många av dessa barn lever med 

enbart en – eller ingen – förälder och därför 

är risken att utsättas för människohandel sär-

skilt stor i dessa sammanhang och det sociala 

stödet särskilt viktigt. Med hjälp av stöd från 

IM har föräldraföreningen Hope and Health 

(Speranta si Sanatate) därför byggt upp ett 

dagcenter för unga vuxna i Chisinau. Förenin-

gen arbetar aktivt med att förändra attityder 

och samhälleliga normsystem och för att inte-

grera målgruppen i samhället. På centret får 

deltagarna bland annat socialt stöd, utbild-

ning och yrkesträning. IM stödjer även flera 

andra organisationer som arbetar med barn 

med funktionshinder. Under 2007 inledde IM, 

tillsammans med samarbetspartnern Azi i sö-

dra Moldavien, ett arbete för denna målgrupp 

i byar med utbredd ekonomisk fattigdom. 

Individuell Människohjälp
IM:s engagemang mot människohandel inled-

des 2005 i samband med IMs projekt ”Drama 

mot trafficking”. Inom projektet producerades 

teaterföreställningen ”Såld och köpt”, vilken 

sedan turnerade i Sverige och Rumänien. Pro-

jektet syftade till att informera rumänska un-

gdomar om riskerna kring erbjudanden om 

arbeten utomlands, samt ge upprättelse åt 

personer som varit utsatta för människohan-

del. I Sverige var syftet att bidra i kampen mot 

efterfrågan på köp av sex, då efterfrågan är en 

primär orsak till att människohandel existerar. 

I Moldavien arbetar IM för att förebygga män-

niskohandel genom byutveckling och fattig-

domsbekämpning. IM driver dock inga egna 

projekt utan arbetar tillsammans med lokala 

samarbetspartners för att säkra bärkraften i 

projekten och för att projekten ska svara mot 

specifika behov i lokalsamhället, samt drivas 

och ”ägas” av lokalbefolkningen. 

IM stödjer främst olika insatser i byarna Pere-

secina och Hirbovat, som en del av ett större 

byutvecklingsprojekt. I Peresecina och Hirbo-

vat byggde man med stöd från IM under 2006 

upp ett center för förebyggande hälsovård. En 

viktig målgrupp är unga kvinnor och gravida, 

då många som faller offer för människohandel 
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människors efterfrågan på allt från billiga han-

delsvaror till köp av sex. Med detta som grund 

arbetar NmT med kunskap och påverkansar-

bete. NmT vill spela en viktig roll i processen 

med att förändra attityder, värderingar och 

beteenden, som i förlängningen leder till den 

rådande efterfrågan på köp av sex. 

NmT:s arbete inleddes genom en informa-

tionskampanj under EM i friidrott i Göteborg 

2006, vilken syftade till att öka kunskapen hos 

allmänheten, samt informera yrkeskategorier 

som kan komma i kontakt med prostitution 

och människohandel i sitt arbete. 

Mellan februari 2010 och februari 2011 ge-

nomförde NmT i samarbete med IM ett infor-

mations- och påverkansprojekt kallat Destina-

tion: Såld, som finansierades av Länsstyrelsen 

i Stockholms län. Emilia Rózsa Fredriksson och 

Stefan Molnár anställdes som projektledare 

och infomatörer inom ramen för projektets 

verksamhet. Syftet med projektet var primärt 

att motarbeta efterfrågan på köp av sex ge-

nom föreläsningsinsatser och interaktiva 

workshops. Projektet riktade sig främst mot 

gymnasieskolor, turismutbildningar (gymna-

siala och eftergymnasiala) och allmänheten 

via offentliga institutioner, så som museer 

och bibliotek. Destination: Såld producerade 

under projektperioden dessutom två unika 

utställningar i samarbete med olika experter. 

Under ett års tid bedrev Individuell Män-

niskohjälp tillsammans med Nätverket mot 

Trafficking projektet Destination: Såld - ett in-

formationsprojekt om prostitution och män-

niskohandel - med hjälp av finansiering från 

Länsstyrelsen i Stockholms Län. Läs mer om 

projektet under rubriken Nätverket mot Traf-

ficking.

Läs mer på www.manniskohjalp.se

Nätverket mot Trafficking
Inom Nätverket mot Trafficking, NmT, arbetar 

enskilda individer och organisationer tillsam-

mans för att motverka prostitution och män-

niskohandel. NmT i sig är ingen förening, utan 

ett forum där olika parter som vill arbeta mot 

människohandel kan mötas, planera och agera 

tillsammans. Med nätverket som plattform vill 

vi uppmuntra och underlätta engagemang och 

samarbete, samt hålla debatten kring prosti-

tution och människohandel levande. 

NmT arbetar opinionsbildande genom föreläs-

ningar, workshops, manifestationer, dem-

onstrationer, utställningar, bokcirklar, stu-

diecirklar och andra former av kampanjer. 

Utgångspunkten för NmT:s arbete är att det 

är svårt att dra en klar skiljelinje mellan olika 

former av prostitution, koppleri och männi-

skohandel för sexuella ändamål. Centralt är 

också att dessa fenomen till stor del drivs av 
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Den ena utställningen ägdes av Destination: 

Såld och bar samma titel som projektet och 

återfanns på Frölunda Kulturhus, Bergsjöns 

bibliotek och Tuves bibliotek i Göteborg. Den 

andra utställningen titulerades “De andra” 

och var ett samarbetsprojekt mellan olika 

aktörer och återfanns på Världskulturmuseet 

i början av 2011. Dessutom deltog Nätver-

ket mot Traffickings och Individuell Männis-

kohjälps projektanställda som experter i olika 

mediala sammanhang, så som radio, TV och 

tidningar. Exemplevis deltog Emilia som äm-

nessakkunnig inom SVT, SR och Radiohjälpens 

kampanj “Musikhjälpen 2010 - Barn är inte till 

salu”. 

Läs mer på www.natverketmottrafficking.se

Kontakt: kontakt@natverketmottrafficking.se
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Fler aktörer som arbetar mot människohandel

ECPAT    www.ecpat.se

Real Stars   www.realstars.eu

Caritas    www.caritas.se

Franciskushjälpen   www.franciskushjalpen.se 

Human Trafficking   www.humantrafficking.org 

IKFF    www.ikff.se 

Kvinna till Kvinna  www.kvinnatillkvinna.se 

Kvinnoforum   www.kvinnoforum.se 

Män för Jämställdhet  www.mfj.se 

Rädda barnen   www.rb.se 

Soropitimisterna  www.soroptimist.org

Svenska kyrkan  www.svenskakyrkan.se 

Svenska Röda Korset  www.redcross.se 

Unga kvinnors värn  www.ukv.se

Unicef    www.unicef.se 

UNIFEM   www.unifem.se
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Information på internet

Länkar med information om människohandel på internet:

• Världskulturmuseets utställning ”Trafficking”

www.trafficking.nu 

• Regeringens webbsida om mänskliga rättigheter 

www.manskligarattigheter.gov.se

• Regeringskansliets Faktablad om prostitution och människohandel

www.regeringen.se/sb/d/2664

• Rikskriminalpolisen ger varje år ut lägesrapporter om människohandel 

www.polisen.se

• Europarådets hemsida mot trafficking in human beings

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp

• United Nations Office on Drugs and Crime (UNOCD)

www.unodc.org

• Interpols hemsida

www.interpol.int

• Samverkan mot Trafficking

www.samverkanmottrafficking.se

• International Organization för Migration (IOM) 

www.iom.int

• IM:s arbete med trafficking

www.manniskohjalp.se/trafficking 

• Nätverket mot Trafficking 

www.natverketmottrafficking.se 
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Vad kan du göra?

1) Kontakta Polisens Traffickinggrupp om du misstänker prostitution, koppleri eller människohan-

del. En subtil misstanke eller ett registreringsnummer kan betyda mycket i en polisiär utredning. 

Tfn. 114 14, tipsfranallmanheten.vastragotaland@polisen.se 

2) Kontakta Prostitutionsgruppen om du känner till en person i prostitution som kan behöva hjälp 

och stöd. http://www.goteborg.se/prostitutionsgruppen 

3) Anmäl misstankar om barnprostitution, barnpornografi eller människohandel för sexuella än-

damål med barn till Ecpat-hotline. http://www.ecpathotline.se 

4) Öka dina kunskaper och lär dig vad som kan känneteckna en person utsatt för prostitution, kop-

pleri eller människohandel.

5) Prata om problematiken kring prostitution och människohandel med personer i din omgivning.

6) Engagera dig i en organisation som arbetar direkt med frågor kring prostitution och människo-

handel alternativt med mer generellt arbete kring jämställdhet eller fattigdomsbekämpning.

7) Stöd organisationer och företag som driver kampanjer mot prostitution och människohandel. 

Och kom ihåg – sexköp stödjer alltid människohandel. 
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Filmtips
• Dying to leave av Chris Hilton

• I see stars at noon av Saeed Taji Farouky  

• Lilja 4-ever av Lucas Moodyson

• Sex traffic av David Yates

• Såld och köpt av  Dag Norgård 

• EXIT End exploatation and trafficking, MTV och SIDA:s informationsfilm), www.mtvexit.org

• Rädda barnen har en del filmer som det går att beställa på www.rb.se
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kussionerna och inte ge kommentarer som till 

exempel ”Ja, det håller jag verkligen med om” 

eller ”Det där låter inte så genomtänkt”, utan 

snarare säga “Hur menar du då?”. Alla åsikter 

som kommer fram ska behandlas lika, oavsett 

vad den som leder har för personlig åsikt i frå-

gan. Ett tips för att variera tempot i övningen 

är att ibland ställa några påståenden i följd, 

utan efterföljande diskussion, och ibland up-

pehålla sig lite längre vid ett påstående som 

väcker mycket diskussion och känslor.

Påståenden till “Heta stolen” finns på sidan 

64-65 i Bilaga 1. 

Stå-på-linje 
Antal deltagare: 10–25 personer

Tid: 10–50 minuter

Metod: Fysiskt ta ställning i frågor utifrån olika 

svarsalternativ.

Material: Lappar med siffrorna 1 till 6.

Genomförande: Lägg lappar med nummer 

1–6 i en lång rad på golvet. Siffrorna 1 och 6 

markerar ytterlighetsuppfattningar; På nr 6 

håller man med helt och hållet, på nr 1 håller 

man inte med alls. Eftersom det inte finns 

någon mittensiffra måste deltagarna ta mer 

aktiv ställning. Ledaren säger ett påstående, 

till exempel ”Prostitution är ett fritt valt yrke”. 

Material till nedanstående värderingsövningar 

Heta stolen, Stå-på-linje och Fyra hörn finns i 

Bilaga 1. Material till övningen Fem hörn finns 

i Bilaga 2 och material och instruktioner till 

Bildleken finns i Bilaga 3.

Heta stolen
Antal deltagare: 5–30 personer

Tid: 10–45 minuter

Metod: Ta ställning till påståenden. Kort dis-

kussion efter varje påstående.

Material: En stol per deltagare, samt en extra 

stol, uppställda i ring.

Genomförande: Alla deltagare sitter på varsin 

stol i en ring. En stol är ledig. Ledaren läser 

ett påstående, till exempel ” Statliga bordeller 

skulle gynna personer i prostitution”. Håller 

man med om påståendet reser man sig och 

byter stol med någon annan. Om det inte 

finns någon att byta med sätter man sig på 

den tomma stolen. Håller man inte med om 

påståendet sitter man istället kvar. Efter varje 

påstående ber ledaren några av deltagarna 

att motivera sitt ställningstagande - även de 

som valt att sitta kvar. Håll helst diskussioner-

na korta och inom ramen för frågan. Därefter 

går man över till nästa påstående. Den som 

leder övningen bör förhålla sig neutral i dis-

Värderingsövningar
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man har en annan åsikt. Efter detta motiver-

ar man antingen individuellt sitt beslut eller 

gruppvis efter att man kommit överens om 

argumenten.

På sidan 64-65 i Bilaga 1 finns påståenden som 

enkelt göras om  till frågor och svarsalternativ 

anpassade till övningen “Fyra hörn”.

Fem hörn 

Antal deltagare: 10–40 personer

Tid: 20–60 minuter

Metod: Ta fysisk ställning till ett påstående 

utifrån fem svarsalternativ. Därefter följer en 

kort diskussion. Detta är en utvecklad och 

något mer raffinerad version av den övning 

som presenterades i stycket ovan - Fyra Hörn. 

Deltagarna tillåts i fem hörn att fördjupa sig i 

enstaka ämnen, samt i större grad arbeta fram 

sina åsiktsmotiveringar i grupp.

Material: Fem ”hörn” i lokalen, numrerade 

med 1, 2, 3, 4 och 5. Likadana högar, med fem 

lappar med fem olika svarsalternativ, placeras 

i varje hörn. En whiteboard eller liknande. Ett 

eller två fallexempel. Tejp.

Genomförande: Börja med att välja ut fem 

“hörn” i rummet och lägg ut var och en av lap-

phögarna i var och ett av hörnen. Numrera 

hörnen genom att sätta upp fem lappar med 

siffran 1-5, så att deltagarna lättare kan hålla 

reda på vilket hörn som är vilket. 

Deltagarna ställer sig vid den siffra de tycker 

stämmer in bäst med sina värderingar. Låt del-

tagarna motivera varför de ställt sig på respe-

ktive siffra, antingen enskilt eller genom att 

diskutera i mindre grupper och sedan berätta 

för de övriga. Man får ändra åsikt efter att man 

hört någon annans åsikt, men bör förslagsvis 

motivera varför.

Påståenden till “Stå-på-linje” finns på sidan 

64-65 i Bilaga 1. 

Fyra hörn
Antal deltagare: 10–30 personer

Tid: 10–50 minuter

Metod: Fysiskt ta ställning utifrån fyra olika 

svarsalternativ.

Material: Fyra hörn i lokalen, numrerade med 

1, 2, 3 och 4. Tejp.

Genomförande: Numrera hörnen genom att 

sätta upp fem lappar med siffran 1-5, så att 

deltagarna lättare kan hålla reda på vilket 

hörn som är vilket. Deltagarna ska ta ställning 

till olika påståenden eller frågor som ledar-

en förberett. Varje fråga eller påstående ska 

ha fyra svarsalternativ, där hörnen i rummet 

representerar dessa alternativ. Ledaren läser 

frågan/påståendet och deltagarna går till det 

hörn som de instämmer mest med. Ett hörn 

är ”öppet”, det vill säga man väljer det hörnet 

om inget av de andra alternativen passar, utan 
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låts deltagarna verkligen förstå komplexiteten 

i det tvång som personer utsatta för männi-

skohandel möter. Övningen “Fem hörn” kan 

göras längre eller kortare, samt mer eller min-

dre komplex genom att övningens delar kom-

bineras på olika sätt.

Material till övningen “Fem hörn” finns på si-

dan 66-70  i Bilaga 2.

Bildleken
Antal deltagare: 5–30 personer

Tid: 20–60 minuter

Metod: I grupp diskutera olika aspekter av 

människohandel med hjälp av bilder och dis-

kussionsfrågor. Metoden ger en visuell kop-

pling till de områden som diskuteras.

Material: Fem bildkombinationer utskrivna 

på papper eller projicerade digitalt, samt till-

hörande diskussionsfrågor.

Genomförande: Deltagarna delas in i ett antal 

grupper beroende på antalet deltagare. Varje 

grupp får varsin bild tilldelad med tillhörande 

diskussionsfrågor. Varje grupp diskuterar alla 

eller ett antal av frågorna. Totalt cirka 15 mi-

nuter. Svaren redovisas och diskuteras sedan i 

den stora gruppen.

Material till “Bildleken” finns på sidan 71-81 i 

Bilaga 3.

1) Inledningsvis ställer ledaren frågan kring 

vilken som är den främsta orsaken till att 

människohandel existerar - “ekonomisk ojäm-

likhet”, “efterfrågan” osv. (se bilaga 2) - och 

deltagarna tar ställning genom att gå till det 

hörn som de instämmer mest med. Några få 

deltagare motiverar individuellt sitt beslut. 

I nästa fas rangordnar gruppen i respektive 

hörn, med hjälp av lapparna med de olika 

svarsalternativen, den främsta, näst främsta, 

tredje främsta osv. orsakerna till att männis-

kohandel existerar. Personerna i samma hörn 

diskuterar med varandra och kommer överens 

om en rangordning som de sedan presenterar 

för hela gruppen. 

2) Om så önskas kan övningen tas ett steg län-

gre. Lapphögarna med de olika svarsalterna-

tiven från den tidigare rundan samlas in. Fallet 

om “Fanni” i Bilaga 2 läses upp och deltagarna 

tillåts ta ställning till vem som bär mest skuld 

för Fannis upplevelser genom att ställa sig i 

valfritt hörn. Skriv svarsalternativen för res-

pektive hörn på tavlan. Somliga av deltagarna 

motiverar på ett individuellt plan sina beslut. 

Ledaren slänger därefter ut frågan vem som 

bär minst skuld till Fannis upplevelser och del-

tagarna diskuterar detta.

3) I ett tredje steg kan det mer komplexa fallet 

om “Sandra” användas på samma sätt som 

ovan. Genom kontrast till fallet om “Fanni” til-
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är möjliga att genomföra eller ej; en idé som 

betraktas som dålig för någon kan vara inspire-

rande för någon annan. Idéerna ska inte heller 

förklaras ingående - om någon vill veta mer om 

en idé kan man prata vidare vid senare tillfälle. 

Låt brainstormingen pågå 4–7 minuter eller så 

länge ni kommer på idéer. När brainstormin-

gen är över kan var och en av deltagarna själv 

ta till sig de idéer som de tycker var bra. Ett 

tips kan vara att låta någon i gruppen skriva 

ner idéerna och sammanställa dem.

Lappmetoden
Antal deltagare: 3–30 personer

Tid: 10–20 minuter

Metod: Skriva ner idéer på lappar

Material: Post-it-lappar (gärna i olika färger). 

Tuschpennor.

Lappmetoden kan användas som inledning till 

ett ämne eller mitt i en diskussion. Övningen 

är ett bra sätt att ta gruppens kreativitet till 

godo och samla idéer. Metoden kan använ-

das på många olika sätt, men exempelvis kan 

ledaren skriva ”Aktiviteter mot människohan-

del” på tavlan. Deltagarna får förslagsvis två 

post-it-lappar i olika och uppmanas att skriva 

en aktivitet som man själv vill göra mot männi-

Efter inventerings- och struktureringsövnin-

gar rekommenderas att göra ett kort avbrott 

för att låta idéer och tankar mogna. Låt se-

dan gruppen gruppen tillsammans välja ut de 

idéer som de anser vara värdefulla att arbeta 

vidare med.

Brainstorming
Antal deltagare: 3–30 personer

Tid: 10–20 minuter

Metod: Lista så många konkreta idéer som 

möjligt inom ett visst tema.

Material: Whiteboardtavla, blädderblock eller 

vanligt skrivpapper. Pennor.

Brainstorming är ett slags gemensamt 

idékläckande där alla deltagare vräker ur sig 

så många idéer som möjligt på hur man kan 

engagera sig eller åstadkomma förändring 

avseende ett visst tema, till exempel för att 

engagera sig mot människohandel. Inled 

brainstormingen med 1-2 minuters enskild 

fundering för att komma igång och så att alla 

får en liten idébank innan brainstormingen 

börjar. När ni börjar brainstormingen finns 

det vissa saker som är viktiga att tänka på: 

de idéer som kommer upp får inte värderas 

och man får heller inte diskutera om idéerna 

Inventerings- och 
struktureringsövningar
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Deltagarna får därefter gruppera lapparna och 

sammanställa dem under rubriker. Tänk på att 

vara tydlig i instruktionen om att det bara får 

skrivas ett påstående/ord på varje lapp.

skohandel på den ena lappen och en aktivitet 

man vill göra med gruppen på den andra lap-

pen. Därefter samlas lapparna in, man läser 

upp vad det står och fäster dem på tavlan. 
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2) Placera stolarna i en ring och lägg ut ett stort 

antal vykort med varierande motiv på golvet. 

Alla väljer det kort som de tycker säger mest 

om dem själva och berättar sedan för gruppen 

varför de valt det specifika kortet.

3) Intervjua varandra två och två. Förslagsvis 

kan deltagarna bland annat svara på en lite 

annorlunda fråga, som exempelvis ”En plats 

du skulle vilja bo på”. Sedan får alla berätta in-

för gruppen vad deras intervjuperson svarat. 

Om det är första gången ni träffas i gruppen 

kan en presentationslek användas för att ge 

deltagarna möjlighet att lära känna varandra 

lite; Att låta deltagarna presentera sig bidrar 

ofta till öppnare samtalsklimat i gruppen. 

Nedan följer några tips på presentationssätt.

1) Alla gör ett självporträtt eller ritar något 

annat ni kommer överens om. För att undvika 

prestationsångest kan man bestämma att alla 

gör det med fel hand eller utan att titta.

Presentationsövningar
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Metoder för vidare arbete
• Sexturism

• Fallexempel

• Polisens arbete och behov av tips från 

allmänheten

• Vad du kan göra för att bekämpa prostitution 

och människohandel?

Workshop
Vad är en workshop?
En workshop definieras här som en utbild-

ningssession som till skillnad från en ren 

föreläsning kräver deltagarnas interaktion 

i problemlösning, diskussion och lärande. 

Förslagsvis finns det någon som leder work-

shopsprocessen genom olika övningar som får 

deltagarna aktivt involverade. Workshopen 

kan beroende på innehållet pågå under några 

enstaka timmar, flera dagar eller under en län-

gre period, men rimligtvis minst 1,5 timme är 

att föredra. 

I samband med planeringen av workshopen 

kan det vara värdefullt att fundera över föl-

jande:

• Vilka förkunskaper kring ämnet har deltagar-

na?

•Hur många deltagare förväntas?

•Bör workshopen fokusera på någon specifik 

Nedan presenteras tre övergripande metoder 

för de som vill utbilda andra eller fortsätta 

fördjupa sina kunskaper kring människohan-

del för sexuella ändamål och relaterade äm-

nesområden. Metoderna passar såväl för 

kunskapsspridning mot allmänheten, som för 

kortare eller längre utbildningsinsatser inom 

organisationer, skolor och liknande.

Föreläsning
Exempel på viktiga frågor att beröra vid en 

grundläggande föreläsning om prostitution 

och människohandel:

• Definitioner av prostitution, koppleri, män-

niskohandel och trafficking

• Mekanismerna och uttrycksformerna kring 

fenomenen

• Globala och lokala handelsflöden med män-

niskor

• Hur situationen ser ut i Sverige idag

• Vem utsätts för människohandel och pros-

titution?

• Kontrollmekanismerna som styr de utsatta

• Kopplingen mellan prostitution, porr, kop-

pleri och människohandel

• Efterfrågan på köp av sex 

• Vem är sexköparen? 55



sområden rekommenderas en föreläsning på 

drygt en timme, som ger en god introduktion 

till ämnet. 

Del 2 Övningar: 

2.1. Inledningsvis rekommenderas en övning 

som ger deltagarna tillfälle att röra på sig efter 

att de suttit ner under föreläsningen. Börja 

därför exempelvis med övningen “Fem Hörn”. 

Låt detta pågå omkring 30 minuter.

2.2. Låt “Fem Hörn” följas av “Bildleken”. Ge-

nom ”Bildleken” får deltagarna arbeta i grupp 

och fördjupa sig i specifika frågor som berör 

människohandelsfrågan. Låt övningen hålla på 

omkring 30 minuter.

2.3. Avsluta workshopen med övningen “Heta 

stolen”. Efter att deltagarna har suttit ner och 

fördjupat sig i ämnet en stund får de nu möj-

lighet att röra på sig och debattera mer inten-

sivt med varandra. Låt övningen pågå omkring 

20 minuter. 

Se “Värderingsövningar” på sidan 49-51,  samt 

Bilaga 1, 2 och 3 för material och vidare in-

struktioner till övningarna i workshopen. 

aspekt av människohandelsområdet?

• Vilket material, vilka lokaler och vilken 

teknologi behövs för genomförandet?

• Hur mycket kan workshopen förväntas kos-

ta?

• Vilka studieförbund finns på orten och vad 

kan de hjälpa till med?

Upplägget av en workshop kraftigt varierande. 

Nedan ges förslag på hur en kortare workshop 

kan utformas.

Förslag på workshop
Här ges förslag på hur en workshop på cirka 

2,5 timmar kan läggas upp, som inkluderar en 

introducerande föreläsning, samt tre övningar 

som ger deltagarna möjlighet att fördjupa sig 

i de frågor som behandlats under föreläsnin-

gen. Workshopen är utformad för deltagare 

med ett minimum av förkunskaper kring pros-

titution och människohandel, och riktar sig 

inte nödvändigtvis till personer som är vana 

att diskutera dessa frågor. Om deltagarna har 

mer förkunskaper höjs nivån på diskussion-

erna naturligt.

Del 1: Föreläsning 

1:1. Oavsett deltagarnas förkunskaper om det 

ämne som ska diskuteras är det lämpligt att 

inleda workshopen med en kortare eller län-

gre föreläsning. För en grupp som förväntas 

ha begränsade kunskaper om berörda ämne-
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• Hur många deltagare kan cirkeln ha?

• Vilka studieförbund finns på orten och vad 

kan de hjälpa till med?

• Vilken lokal skall användas och hur många 

personer får plats?

• Hur långa ska träffarna vara?

• Behövs det material och vad kostar det?

• Behövs det deltagaravgift för att täcka mate-

rial- och eventuella fikakostnader?

• Hur kan studiecirkeln marknadsföras?

• Vad är det övergripande syftet med studi-

ecirkeln?

Träffar, längd, avgift och 
deltagare  
Enligt studieförbundet SENSUS definition 

måste en studiecirkel vara minst tre gånger 

med en studietid på minimum 45 minuter per 

gång. Fundera över hur studierna ska struk-

tureras, hur många gånger det krävs för att nå 

målet med studiecirkeln, samt hur mycket tid 

ni kan ägna. Den exemplifierade studieplanen 

är planerad utifrån tre träffar, men kan både 

förlängas och förkortas utifrån de specifika ön-

skemålen.  

Tidsrymden på träffarna är beroende av in-

nehållet, men omkring 1,5 timme och 2,5 tim-

mar är att föredra. 

Deltagarantalet är givetvis till viss del bundet 

av lokalens storlek, men även upplägget på 

Studiecirkel
Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är liksom en workshop ett fo-

rum för gemensamt lärande eller kulturell 

verksamhet och bygger på frivilligt deltagan-

de. Skillnaden är att den på ett tydligt sätt 

pågår vid ett antal tillfällen kring ett specifikt 

tema och att deltagarna vanligtvis förväntas 

studera utvald litteratur inför varje träff.

Många studiecirklar har en cirkelledare som 

ansvarar för övergripande planering och kon-

takten med studieförbundet, men huvudans-

varet kan även ligga hos en planeringsgrupp 

alternativt kan deltagarna turas om att ans-

vara för enskilda träffar. 

Att planera en studiecirkel
Det finns många sätt att lägga upp en studi-

ecirkel. Det kan vara stora variationer i längd 

på olika cirklar och hur långa träffarna är. Vissa 

cirklar koncentrerar sig främst på självinlärn-

ing och på diskussioner medan andra bjuder 

in föreläsare. 

I samband med planeringen av studiecirkeln 

kan vara värdefullt att fundera över följande:

• Hur många gånger skall vi träffas? 

• Skall externa föreläsare bjudas in?
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Det händer ibland att en deltagare tar väldigt 

mycket plats och det kan då vara bra att som 

ledare gå in och försöka styra diskussionen 

genom att fördela ordet till andra deltagare. 

Ledaren kan också bli tvungen att lugna ner 

samtalet i vissa situationer för att minska 

risken för felaktiga tolkningar och förhastade 

dömanden. Målet är dock givetvis inte att alla 

ska komma överens. Om gruppen fungerar 

friktionsfritt kan du som ledare troligtvis inta 

en mer passiv roll. 

Ibland kan det hända att du ställs inför en 

situation där du måste ge en deltagare kritik. 

Några tips:

• Var aktuell – gräv inte i gammalt

• Var konkret – tala om hur du uppfattade sit-

uationen

• Var kortfattad 

• Låta den andra personen komma till tals

• Försök komma överens – hur ska det som 

hänt undvikas i fortsättningen?

Det kan också hända att du som ledare får ta 

emot kritik. Tänk då gärna på följande:

• Lyssna noggrant på vad den andra personen 

säger

• Undvik omedelbara bortförklaringar – ge 

hellre en övertänkt förklaring senare

• Säg att du ska tänka på saken – visa att du 

har tagit kritiken på allvar.

cirkeln. I en cirkel baserad främst på diskus-

sioner är en mellanstor grupp att rekommen-

dera medan en ren föreläsningscirkel kan ta 

emot betydligt fler deltagare. En studiecirkel 

måste dock ha minst tre deltagare genom 

hela processen.

Att vara cirkelledare
En studiecirkel består av frivilliga deltagare 

som samlas för att lära sig om ett ämne. 

Cirkelledare är formellt sett ansvarig för 

cirkeln; ger strukturen, sköter administra-

tionen kring cirkeln och fungerar som diskus-

sionsledare. Du behöver dock inte fungera 

som ledare i alla situationer och som cirkelle-

dare behöver du inte vara någon expert på 

frågor kring prostitution och människohandel.

 

Även om det är deltagarna tillsammans som 

hjälper varandra till kunskap kan det vara bra 

att som ledare fundera över vilken slags grupp 

du har framför dig: Känner många varandra 

sedan tidigare eller är alla helt obekanta? 

Vilka förkunskaper har deltagarna? Försök att 

från början skapa nya konstellationer och nya 

samarbeten. En öppen stämning skapar öpp-

na relationer och bättre diskussionsklimat. Ett 

tips för att skapa ett bra gruppklimat kan vara 

att 1) presentera ledare och deltagare i början 

av cirkeln, 2) vara tydlig med cirkelns syfte så 

att förväntningarna blir realistiska, 3) variera 

arbetsformerna och metoderna. 
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utställningar, filmer eller liknande som studi-

ecirkelgruppen kan gå på.

Se Bilaga 4 för mer detaljerade instruktioner 

kring studiecirkelns olika träffar. Se “Värder-

ingsövningar”, “Inventerings- och strukture-

ringsövningar” och “Presentationsövningar” 

på sidan 49-54 för tips på arbetsmetoder, samt 

se Bilaga 1, 2 och 3 för ytterligare instruktioner  

och material kring de olika övningarna. Se Bi-

laga 5 för studiecirkelns utvärderingsmall.  

Förslag på studieplan för 
studiecirkeln
Förslagsvis kan en  studiecirkel omfatta tre 

träffar. Till de tre olika tillfällena finns förslag 

på faktatexter att läsa, diskussionsfrågor och 

värderingsövningar. 

Träff 1: Vad är människohandel?

Träff 2: Lagstiftning 

Träff 3: Vad görs och vad kan jag göra? 

Tips: Undersök om det finns några aktuella 
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Mer om studiematerialet
Individuell Människohjälp
Individuell Människohjälp (IM) är en svensk 

biståndsorganisation som bekämpar och syn-

liggör fattigdom och utanförskap. Organisa-

tionen grundades 1938 och verkar i dag i fem-

ton länder världen över. IM arbetar långsiktigt 

tillsammans med lokala samarbetspartners, 

främst med hälsa, utbildning och försörjning. 

Insatserna utformas som hjälp till självhjälp 

och nya verksamheter börjar i liten skala.

IM arbetar förebyggande mot människohan-

del genom dels fattigdomsbekämpning och 

byutveckling, dels opinionsbildande med eft-

erfrågansproblematiken i samarbete med 

Nätverket mot Trafficking. 

Verksamheten är möjligt tack vare det sam-

lade engagemanget hos över 30 000 medlem-

mar och volontärer.

Läs mer om IM på www.manniskohjalp.se

Nätverket mot Trafficking
Nätverket mot Trafficking (NmT) i Göteborg 

bildades i samband med att Individuell Män-

niskohjälp anordnade en konferens om män-

niskohandel i Malmö 2006. NmT är ett löst 

sammansatt nätverk med enskilda individer 

Destination: Såld
Destination: Såld var ett informations- och 

påverkansprojekt om prostitution och män-

niskohandel som Nätverket mot Trafficking 

och Individuell Männikoshjälp drev under ett 

års tid med finansiering från Länsstyrelsen 

i Stockholms Län. Emilia Rózsa Fredriksson 

och Stefan Molnar var anställda som pro-

jektledare och informatörer inom ramen för 

projektet. Målet var att öka kunskaperna 

kring prostitution och människohandel, samt 

påverka människors attityder och värderingar 

kring berörda ämnesområden, med primärt 

föreläsningar och interaktiva  workshops som 

metod. Det långsiktiga övergripande syftet 

var att bidra i kampen mot efterfrågan på köp 

av sex. Projektet riktade sig främst mot gym-

nasieskolor, turismutbildningar, lärare och 

allmänheten och pågick mellan februari 2010 

och februari 2011.

Sophie Nilsson, en av grundarna till Nätverket 

mot Trafficking, producerade ett studiecirkel-

material om prostitution och människohan-

del, vilket Stefan Molnar och Emilia Rózsa 

Fredriksson senare uppdaterade och rekon-

struerade en ny upplaga av. Resultatet blev 

detta studiematerial, som är en del av projek-

tet Destination: Såld - och en del av kampen 

mot prostitution och människohandel.
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det är svårt att dra en klar skiljelinje mellan 

olika former av prostitution, koppleri och män-

niskohandel för sexuella ändamål. Centralt är 

också att all form av människohandel till stor 

del drivs av människors efterfrågan på allt från 

billiga handelsvaror till köp av sex. Med det-

ta som grund arbetar NmT opinionsbildande 

med att sprida kunskaper och påverka attity-

der och värderingar kring dessa frågor.

Individuell Människohjälp och Män för Jäm-

ställdhet fungerar som NmT:s ekonomiska vär-

dorganisationer. Nätverkets deltagare samar-

betar med Polisens Traffickinggrupp Västra 

Götaland, Prostitutionsgruppen vid Göteborgs 

stad, Länsstyrelsen Västra Götalands län, samt 

olika organisationer, institutioner och företag.

 

Läs mer på www.natverketmottrafficking.se

 

och organisationer arbetar tillsammans för att 

motverka prostitution och människohandel. 

NmT i sig är ingen förening, utan ett forum 

där olika parter som vill arbeta mot männi-

skohandel kan mötas, planera och agera till-

sammans.  Med nätverket som plattform vill 

NmT uppmuntra och underlätta samarbete 

och engagemang, samt hålla debatten kring 

prostitution och människohandel levande.

Hittils har NmT arbetat med opinionsbildande 

satsningar som främst riktat fokus mot pros-

titution och människohandel för sexuella 

ändamål. Opinionsarbetet består av föreläs-

ningar, workshops, manifestationer, demon-

strationer, utställningar, bokcirklar, studiecirk-

lar och andra former av kampanjer. 

Utgångspunkten för nätverkets arbete är att 
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Bilaga 1 
-material till värderingsövningar

Nedan presenteras påståenden lämpade för övningarna 

Heta stolen, Stå på linje och Fyra hörn. 



Påståenden
Välj ut ett antal påståenden och använd dem i värderingsövningarna “Heta stolen” och “Stå-på-

linje”, som finns beskrivna på sidan 49-50. Nedanstående påståenden kan enkelt göras om till 

frågor och svarsalternativ för övningen “Fyra hörn”, beskriven på sidan 50.

 

• Sexköp är ett sätt att utöva makt.

• Sexköp är en form av mäns våld mot kvinnor.

• Prostitution är ett jobb. 

• Prostitution är inget jobb, utan ett tillstånd.

• Prostitution är världens äldsta yrke.

• Att köpa sex av personer i fattiga länder kan vara ett sätt att hjälpa dem.

• Prostitution är ok om det sker under förhållanden där ingen far illa.

• Statliga bordeller gynnar personer i prostitution.

• Sex är en mänsklig rättighet.

• Att medverka i en porrfilm är att likställa med prostitution.

• Det finns en tydlig gräns mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

• Det finns en tydlig skillnad mellan koppleri och människohandel

• Det finns en (tydlig) skillnad mellan frivillig och påtvingad prostitution.

• Det är enbart polisens och myndigheternas ansvar att motverka människohandel

• Hårdare gränskontroller är ett sätt att motverka människohandel

• Personer i prostitution säger att de trivs med sin “sysselsättning” på grund av att det är enda 

sättet att överleva.

• Det är mannens rättighet att köpa sex om hans flickvän eller fru inte vill ha sex så ofta - eller på 

sådant sätt - som han vill.

• En man som köper sex har ett dolt eller öppet förakt för kvinnor.

• Män som vill vara jämställda med kvinnor köper inte sex.
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Bilaga 2
-material till övningen Fem hörn

Nedan presenteras material till övningen Fem hörn; övnin-

gen är i tre delar med frågor och svarsalternativ till varje del.



Del 1 -Orsaken till människohandel
Fråga: Företeelsen människohandel är ett mångbottnat problem och det finns inte ett enda svar på 

varför det existerar, men försök ta ställning till vilken som är den främsta orsaken till människohan-

del som fenomen? 

Svarsalternativ:

1) Ekonomisk ojämlikhet (fattigdom/rikedom)

2) Att man kan tjäna mycket pengar på människohandel

3) Efterfrågan på köp av sex

4) Brist på jämställdhet

5) Annat val (t.ex. brist på mänskliga rättigheter, okunskap, kapitalism)

Skriv ut lappar med svarsalternativen från nästkommande sida, sidan 68.

 

Fråga: Hur tänkte ni?

Rangordna orsakerna inom gruppen med hjälp av lapparna med svarsalternativen i respektive hörn.
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  Ekonomisk ojämlikhet 

  Att man kan tjäna 
  mycket pengar på 
  människohandel

Efterfrågan på köp av sex

 Brist på jämställdhet

    Annat val 
Skriv ut fem exemplar. Klipp isär vid markeringarna

Skriv ut fem exemplar. Klipp isär vid markeringarna



Del 2 -Fallet om Fanni
Fanni var under 18 år och levde under mycket fattiga förhållanden i hemlandet. Hennes pojkvän 

Roger, som bodde i Sverige, uppmanade Fanni att komma till honom för att arbeta. Hon skulle på 

så sätt kunna betala tillbaka pengarna han lånat henne. Roger organiserade hennes resa och fixade 

ett jobb. Busschauffören, som hon åkte med till Sverige, betalade för att ha sex med Fanni under 

resan. När Fanni kom fram till Sverige misshandlades hon och hennes pass fråntogs henne. Efter två 

månader i Rogers lägenhet, när hennes skador från misshandeln inte längre gjorde henne oförmö-

gen till sex, tvingades hon in i prostitution. Hon skrek och bankade på väggarna för att få grannar-

nas uppmärksamhet, men ingenting hände.

Fråga: Vem bär mest skuld för Fannis upplevelser?

Svarsalternativ:

1) Människohandlaren/hallicken Roger

2) Busschauffören

3) Sexköparna

4) Fanni

5) Någon annan (privatpersoner, polisen osv.)

Fråga: Hur tänkte ni?

Fråga: Vem bär minst skulld?
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Del 3 - Fallet omSandra
Sandra bodde i Estland och brukade låna pengar av Jorge för att betala sin hyra. Jorge föreslog att 

hon skulle prostituera sig i Sverige för att på så sätt reglera skulden. Först sa hon nej, men Jorge ho-

tade med att hon skulle bli bostadslös om hon inte gjorde som han sa. Sandra säger att Jorge inte 

tvingade henne till Sverige, men hon kände att hon inte hade något annat val. När Sandra kom till 

Landvetter möttes hon av hallicken Björn, som skjutsade henne till en villa i en liten ort. Hallicken 

Björn gav henne nyckeln till villan, samt en telefon. Ibland kom sexköparna till villan och ibland tog 

hon taxi till dem. Hon tog emot fem till sju sexköpare per dag. Hälften av pengarna hon tjänade fick 

hon ge till hallicken Björn. Hon kunde säga nej till en sexköpare och bestämde själv när hon skulle 

resa hem. Hon var dock rädd för Jorge och valde att fortsätta befinna sig i prostitution tills hon 

kunde betala tillbaka hela skulden. 

Fråga: Vem bär mest skuld för Sandra upplevelser?”

Svarsalternativ:

1) Människohandlaren Jorge

2) Hallicken Björn

3) Sexköparna

4) Sandra

5) Någon annan (privatpersoner, polisen osv.)

Fråga: Hur tänkte ni? 

Fråga: Vem bär minst skuld?  
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Bilaga 3
-material till övningen Bildleken

Nedan presenteras material till övningen Bildleken. Varje 

grupp får ett tema med diskussionsfrågor, samt tillhörande 

fotografier.



Foto: Pelle Sjödén

Foto: Pelle Sjödén

Frivillighet 
och tvång



Frivillighet och tvång
I debatten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål skiljer man ofta på tvång-

sprostitution och frivillig prostitution, där människohandel ses som en form av tvångsprostitution. 

Prostitution betraktas alltså som antingen någonting man har valt själv eller är tvingad in i. Men är 

det verkligen så enkelt? 

1) Hur ska tvång respektive frivillighet definieras? 

Handlar tvång om att en annan person håller en pistol mot ens huvud? Eller kan det räcka med att 

viljan och valen är begränsade av olika anledningar, till exempel av bristen på pengar? Är det tvång 

om en person känner sig tvingad till något och en annan person utnyttjar det?

2) Diskutera var gränsen går mellan frivillig prostitution och tvångsprostitution. Vilken är kopplingen 

mellan prostitution och människohandel?

3) Enligt den svenska sexköpslagen är det lagligt att sälja sex, men olagligt att köpa sex. Problema-

tisera sexköpslagen genom att resonera kring lagens för- och nackdelar och vilken syn på kvinnor re-

spektive män den förmedlar. Jämför även sexköpslagen med lagar som legaliserar – eller illegaliserar 

– både säljandet och köpandet. Hur kan sexköpslagen påverka människohandel?

4) Kan man se prostitution som ett jobb? Är det ett jobb som alla andra? Varför/varför inte? 

5)  Vad kan du göra? 

Diskutera i gruppen vad du som privatperson kan göra för att arbeta mot människohandel, samt vad 

politiker, företag, frivilligorganisationer och andra kan göra? Vilka har ett ansvar kring att förhindra 

människohandel?
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Foto: Pelle Sjödén

Foto: Benjamin Taft
Ekonomi



 

Ekonomi
Människohandel drivs bland annat av fattigdom och ekonomisk ojämlikhet. Vilka valmöjligheter har 

du i livet jämfört med en person i ett ekonomiskt fattigare land? Hur ser drömmarna ut och vilka är 

förutsättningarna för att förverkliga dem? 

1) Diskutera vilka drivkrafter som ligger bakom människohandel som fenomen och vilken betydelse 

pengar har i sammanhanget? Vilken betydelse har pengarna som vissa tjänar på människohandel? 

Skulle problemet försvinna om det inte fanns någon fattigdom? Vilken påverkan har de ekonomiska 

ojämlikheterna världen över?

2) Dilemmat – offra en för att rädda fyra? 

Familjen Pham i norra Thailand har hamnat i en omöjlig situation. Efter år av otur med skörden är 

familjen nu helt utblottad. Föräldrarna tvingas se sina fem barn svälta och duka under för sjukdomar. 

Det verkar inte finnas någon utväg. Inga släktingar att vända sig till och ingenting av värde kvar att 

sälja. Eller finns det kanske ändå det? För ett par dagar sedan fick föräldrarna besök av en man som 

erbjöd sig att köpa den 14-åriga dottern. Föräldrarna skulle få ersättning, och flickan skulle arbeta i 

turistområdena i söder. Med ersättningen skulle familjen kunna äta igen, och de minsta skulle klara 

sig. Utan att det uttalas förstår föräldrarna att ”jobbet” innebär prostitution. Och föräldrarna tvingas 

fatta sitt livs svåraste beslut.

 

Ska föräldrarna sälja en dotter för att rädda sina fyra andra barn från svält? Eller är det omöjligt att 

väga ett barns värde mot de andras? Diskutera och motivera ert val.

3) Vilka omständigheter skulle krävas för att du skulle vara beredd att lämna allt och bege dig till en 

främmande plats med risk för att råka illa ut? Vad skulle exempelvis krävas för att du skulle sätta dig  

själv - eller en familjemedlem - i en patera och åka tvärs över medelhavet eller atlanten? 

Patera = en eka utan köl som används för att transportera människor från Nordafrika till Sydeuropa. 
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Foto: Benjamin Taft

Foto: Benjamin Taft

Gränser



Gränser
Geografiska gränser och gränskontroller reglerar rörelsen av människor och varor i världen. Grän-

serna skapar en stor illegal marknad kring visum, pass och transporter över gränser. De flesta av oss 

tycker att det är en självklarhet att kunna resa till, jobba i och tillbringa tid i andra länder. Vi kanske 

till och med ser det som en rättighet. 

1) Har alla människor i världen samma möjligheter att korsa länders gränser? Vad är det som avgör 

dessa möjligheter?

2) Kan en mer effektiv bevakning av gränserna förhindra människohandel? Eller är gränserna mellan 

länder en anledning till att människohandel finns? Varför/varför inte? Skulle människohandel minska 

eller öka om man öppnade alla gränser tror du? På vilket sätt?

4) Människohandel brukar också sägas innebära att man behöver korsa vissa mentala gränser. Vad 

tänker ni att man menar med detta?

5) Var går gränsen mellan människosmuggling och människohandel? Hur hänger dessa samman? 

Vilka är likheterna och skillnaderna tror ni?
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Foto: Benjamin Taft

Foto: Pelle Sjödén

Resande



Resande
Människohandel berör inte bara flöden från ekonomiskt fattigare till rikare länder, utan är också 

beroende av människoflöden från rikare till fattigare länder, i form av turism och resor i arbetet. Även 

svenskar åker utomlands och köper sex av kvinnor, män och barn. 

1) Var tolfte svensk man har köpt sex. Många av dessa har gjort det utomlands. Vad är det som gör 

att vissa personer som aldrig skulle köpa sex i Sverige gör det utomlands?

2) Vissa menar att sexköp av personer i fattiga länder kan vara ett sätt att hjälpa dem och att dessa 

personer skulle ha en ännu värre livssituation annars. Hur resonerar man då? Håller ni med? Varför/

varför inte?

3) Under senare tid har det kommit upp en hel del av fall där svenska militärer har köpt sex utom-

lands. Bör detta vara olagligt? Eller räcker det med att militärer följer lagen som gäller i det land där 

de befinner sig för tillfället? Skulle lagstiftning göra någon skillnad?

4) Vilka möjligheter har man att som turist hjälpa till om man misstänker människohandel? Vad kan 

man göra om man exempevis ser en person i prostitution på gatan? Vågar man agera? Känner man 

att man har grund nog att anmäla?
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Foto: Benjamin Taft

Foto: Benjamin Taft

Människohandel för 
tvångsarbete



Människohandel för tvångsarbete
Enligt FN:s uppskattning berör tjugo procent av all människohandel tvångsarbete. Människor tvingas 

arbeta under förfärliga förhållanden i fabriker, med hemtjänstarbete, på plantager etc. Ett exempel 

är alla de människor som transporteras från Mexiko till USA, hamnar i skuldfällor och tvingas arbeta 

på plantager för att betala av sina skulder.

1) Kvinnor och flickor utsätts oftast för sexuell människohandel, medan män – och till viss del pojkar 

– oftast utsätts för människohandel in i tvångsarbete. Vad beror detta på?

2) På vilket sätt kan du komma i kontakt med människohandel för tvångsarbete i vår vardag i Sverige? 

Vissa menar att barnarbete och andra personer som arbetar under usla förhållanden skulle ha en 

ännu värre livssituation om man slutade köpa produkter från företag som utnyttjade detta. Hur 

resonerar man då? Håller ni med? Varför/varför inte?

3) Finns det en koppling mellan prostitution, sexuell människohandel och människohandel för tvång-

sarbete? 

4) Kan man genom att arbeta mot människohandel för tvångsarbete också motverka människohan-

del för sexuella ändamål?

5) Hur kan människohandel för tvångsarbete motarbetas? Vad kan privatpersoner, företag, politiker 

och frivilligorganisationer göra för att motverka detta problem? Vem bär vilket ansvar?
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Bilaga 4
-material till studiecirkeln

Nedan presenteras instruktioner och diskussionsunderlag 

för studiecirkelns olika träffar



Träff 1: Vad är människohandel?
Mål för träffen
Presentation av deltagarna och planering av cirkelarbetet. Introducera grundläggande begrepp och 

fakta om prostitution och människohandel. 

Att läsa
Läs faktatexterna: “Begrepp”, samt “Människohandel som fenomen”. Sidan 6-17. 

Arbetssätt
Presentera er för varandra och berätta exempelvis varför ni har valt att gå denna cirkel och vilka 

förväntningar ni har. Fundera på om ni vill beställa ytterligare material och om ni vill  bjuda in 

någon gäst till någon av träffarna.

 

Börja gärna med att göra någon av diskussions- och värderingsövningarna, som finns beskrivna 

på sidan 49-51 och i Bilaga 1, 2 och 3 för att bekanta er med varandra och med ämnet för studi-

ecirkeln. Om ni inte har läst igenom faktatexterna till denna gång så avsätt tid till att läsa igenom de 

olika definitionerna och begreppen kring människohandel. 

Gå igenom vad ni ska läsa eller förbereda till nästa träff. Ett tips är att välja ut några diskussions-

frågor att koncentrera er på för att underlätta litteraturläsningen. Se rubriken “Diskussionsunder-

lag” i Bilaga 4.

Tips till cirkelledaren
Under första träffen är det viktigt att låta det ta lite tid för deltagarna att lära känna varandra och 

bli trygga i gruppen. Tips på presentationsövningar finns på sidan 54.

Ytterligare litteratur
• Ola Florin (red), Vad har mitt liv med Lilja att göra?, sid 22-29, 76-90 och 93-98, Svenska filminsti-

tutet, www.sfi.se
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Träff 2: Gränsen mellan prostitution och 
människohandel och relevant lagstiftning 

Mål för träffen
Diskutera olika aspekter av prostitution och människohandel, samt gå igenom vilken lagstiftning 

som finns gällande prostitution och människohandel.

Att läsa
Läs faktatexterna: “Gränsen mellan prostitution och människohandel”, samt “Arbete mot prostitu-

tion och människohandel”. Sidan 18-35.

Arbetssätt
Reflektion från förra träffen; gör gärna en runda och ta upp eventuella funderingar eller frågor. 

Gå igenom den litteratur som ni har läst till denna träff. Diskutera med utgångspunkt i frågorna på 

sidan 86-87 i Bilaga 4 eller utgå ifrån någon av värderings- och diskussionsövningarna på sidan 49-

51 och i Bilaga 1, 2 och 3. 

Gå igenom vad ni ska läsa och förbereda till nästa träff. Fundera gärna inför nästa träff om och hur 

ni skulle vilja engagera er mot prostitution och människohandel, enskilt eller i studiecirkelgrup-

pen, samt undersök förslagsvis vad det finns för organisationer och nätverk som arbetar med dessa 

frågor i ert närområde.

Tips till cirkelledaren
Det kan vara din uppgift att fördela ordet om det behövs. För då gärna en talarlista så att ingen 

deltagare blir bortglömd eller inte kommer till tals. 

Ytterligare litteratur
• Ola Florin (red), Vad har mitt liv med Lilja att göra?, sid 33-40, www.sfi.se

Louise Eek, Att köpas eller köpa, Bokförlaget Atlas KB

• Maria Jacobson, Anna Broman Norrby m. fl., Allt är möjligt - En handbok i mediekritik, Allt är 

möjligt, www.alltarmojligt.se
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Träff 3: Vad görs och vad kan jag göra? 
Mål för träffen
Få kännedom om vad olika aktörer gör för att motverka människohandel. Diskutera olika strategier 

för hur ni själva kan och vill engagera er i frågan. Utvärdera studiecirkeln.

Att läsa
Läs faktatexterna: “Arbete mot prostitution och människohandel”. Sidan 35-44.

Arbetssätt
Reflektion från förra träffen. Ta upp om det är några särskilda tankar eller funderingar som dykt 

upp sen sist.

Gå igenom den litteratur som ni har läst till denna träff och prata om eventuella frågor och funder-

ingar som litteraturen medfört.  Diskutera med utgångspunkt i frågorna på sidan 86-87 i Bilaga 4 

eller utgå ifrån någon av värderings- och diskussionsövningarna på sidan 49-51 och i Bilaga 1, 2 och 

3. Berätta för varandra om vad som görs mot människohandel i ert närområde.

Diskutera hur ni enskilt eller tillsammans vill engagera er mot människohandel framöver. Använd er 

förslagsvis av Brainstorming eller Lappmetoden som finns beskrivna på sidan 52-53. 

Summera och utvärdera vad ni har gjort under kursen. Diskutera om era förväntningar har infriats 

och vad som skulle kunnat gjorts annorlunda. Utvärderingsmall finns på sidan 89 i Bilaga 5.

Tips till cirkelledaren
Låt gärna deltagarna fylla i en utvärdering. Det kan vara värdefullt om du vill hålla i fler studiecirklar 

framöver.

Ytterligare litteratur
• Jennie Dielemans och Fredrik Quistberg, Motstånd, Ordfront förlag 

• Jan Svärd, Ordet är ditt – skriv insändare och bilda nätverk, Skrivareförlaget, skrivareforlaget@telia.

com

• Moa Elf Karlén och Johanna Palmström, Ta betalt! En feministisk överlevnadsguide, Förlaget Tiden
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Diskussionsunderlag
• Hur skulle myndigheterna i Sverige kunna underlätta för personer, som varit utsatta för människo-

handel, medan de är kvar i Sverige? Vad kan man göra för att underlätta för dessa personer när de 

återvänder till sina hemländer?

• Varför tror du att det är vanligt att personer som har varit utsatta för sexuell människohandel 

ännu en gång hamnar i prostitution?

• Handeln med människor generar ungefär lika mycket pengar som handeln med narkotika, men 

straffskalan för människohandelsliknandebrott är avsevärt mycket lägre. Vad tror du att detta beror 

på? Vad får det för konsekvenser att straffsatserna för dessa brott är så olika?

• Vilken roll spelar olika media i skapandet av våra normer och värderingar i förhållande till sex och 

pornografi? Finns det något sätt att stå emot de normer och värderingar som förmedlas? Hur kan 

du påverka media? Vilken makt och vilket ansvar har du som mediakonsument?

• Vilka olika för- och nackdelar ser du med att personer utsatta för människohandel i Sverige får 

tillfälligt respektive permanent uppehållstillstånd?

• Vad tror du att det är som gör att människor köper sex när det i många fall finns goda grunder för 

att misstänka att personen i fråga inte gör det av fri vilja? Vilka mekanismer styr sexköparens tankar 

och handlingar?

• Varför tror du att sexköp har funnits under i stort sett i hela den mänskliga historien? 

• Vad är det som gör att vissa personer, som inte skulle kunna tänka sig att köpa sex i Sverige, kan 

göra det när de är utomlands? Varför kan personer, som inte betraktas som pedofiler när de be-

finner sig i Sverige, tycka att det är ok att köpa sex av barn när de är utomlands?
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• Hur tycker du att Sveriges insatser för att motverka sexhandel med vuxna och barn bör se ut? 

Vilka har störst ansvar? Regering och riksdag? Myndigheter? Media? Ideella organisationer? Indivi-

duell Människohjälp? Nätverket mot Trafficking? Enskilda personer? 

• Borde enskilda personer och/eller företag ta ställning mot sexturism genom att inte resa till län-

der där regeringen ser genom fingrarna med sexhandeln? Går det att i förebyggande syfte påverka 

potentiella sexturister genom information? Borde liknade krav ställas på alla flygbolag som flyger 

till länder där man inte motverkar sexhandeln?

• Finns det något som du själv skulle kunna göra i din vardag för att motverka människohandel? Ge 

konkreta exempel.
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Bilaga 5
-utvärdering av studiecirkeln

Nedan presenteras en utvärderingsmall som kan användas 

vid studiecirkelns slut



Utvärdering av studiecirkeln

Ort:        År:

1) Vad tycker du om studiecirkeln i sin helhet? Markera genom att ringa in det alternativ som 

stämmer bäst in på din åsikt, där 1 står för dålig och 5 för jättebra. 

 1 2 3 4 5

2) Vad var bra? 

3) Vad var mindre bra?

4) Vad tycker du om de olika träffarna?

Träff 1: Vad är människohandel?

Träff 2: Lagstiftning mot trafficking

Träff 3: Vad görs och vad kan jag göra?

5) Hur fick du kännedom om studiecirkeln och varför valde du att gå?

6) Ytterligare kommentarer
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Nätverket mot 
Trafficking

Destination: Såld
- Ett studiematerial om prostitution och människohandel

Nätverket mot Trafficking och Individuell Människohjälp
Text: Emilia Rózsa Fredriksson, Stefan Molnar och Sophie Nilsson


