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Abstract 
 
 
 
 
 
 
Prostitution är ett omdiskuterat fenomen där debatten gått i vågor och samfundet i nuläget gått 
från att förkasta all form av prostitution till att stödja uppdelningen i ”frivillig” och 
”påtvingad” prostitution. Olika länder beskriver, hanterar och reglerar prostitution på vitt 
skilda sätt men samtidigt finns en internationell konsensus kring att trafficking är förkastlig. 
Frågan är om det är möjligt att, som i EU, gemensamt arbeta mot trafficking när man inte kan 
enas kring prostitutionsbegreppet.  Inför kommande fotbolls-VM har kritik framförts mot 
Tysklands sätt att reglera och hantera prostitution genom så kallade ”statliga bordeller”. 
Denna uppsats har för avsikt att bereda väg för att det finns ett samband mellan en legal 
sexhandel och trafficking och att det därför inte är möjligt att tala om en frivillig prostitution. 
Syftet har varit att undersöka vilka instituerande normer som går att urskilja i EU:s 
förhållningssätt gentemot traffickingproblemet inför Fotbolls-VM i Tyskland samt hur dessa 
återspeglar svenska respektive tyska värderingar. Uppsatsens problem vilar i det 
institutionella perspektivet med fokus på svårigheten att integrera den europeiska unionens 
medlemsländer. I Uppsatsen genomförs en diskursanalys för att fastställa hur EU, Sverige och 
Tyskland ser på trafficking samt en idéanalys för att kartlägga vart unionen och länderna har 
sina ideologiska hemvister i prostitutionsdebatten. När det gäller Europaparlamentet 
konstateras att dess syn är en kompromiss/sammanslagning av det som Hoffmans 
integrationsteori beskriver som ”nationella traditioner och situationer”. Detta genererar att 
man väljer att konstatera och stanna vid den minsta gemensamma nämnaren i förhållande till 
Sverige och Tyskland. EU-kampanjen uttrycker sig med en väldig bredd och lämnar öppet för 
nationella tolkningar vilket, eftersom uppsatsen konstaterar att de tyska och svenska bilderna 
skiljer sig väsentligt åt, måste ses som ett måste för att överhuvudtaget kunna få till stånd 
någon form av integrerat samarbete. Parlamentets syn på trafficking följer den tyska 
inställningen i större utsträckning än den följer den svenska, även om detta påvisas med 
minsta möjliga marginal. Utfallet visar tydligt att den svenska synen använder sig utav de 
abolitionistiska argumenten medan den tyska är starkt influerad av Sex Workers Rights-
rörelsen. Däremot går det inte att påvisa att EU-parlamentet influeras mer eller mindre av 
någon av idelatyperna.  
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1. Inledning 

 

 

 

 

1.1 Prostitution - Rött kort eller Fair Play? 
Sveriges Jämställdhetsombudsman Claes Borgström har uppmanat till en svensk bojkott av 
kommande fotbolls-VM i Tyskland. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig och debatten om 
prostitutionens vara eller inte vara har uppmärksammats även i Sverige. En bojkott och ett rött 
kort till fotbolls-VM har upprört många och i den internationella debatten har Sveriges med 
sin unika syn på prostitution och normativa lagstiftning uppmärksammats. Med svenska ögon 
är det svårt att förstå argumenten för legaliserade bordeller i Tyskland och även i svensk 
media har dessa återspeglats som lätt banala. Sverige har med sin normativa lagstiftning kring 
prostitution varit banbrytande och fortfarande är den svenska lagen den enda i sitt slag. Men 
faktum är att synen på prostitution skiljer sig vitt mellan EU-länderna. Trots försöka att 
reglera och motverka sexhandel så uppskattas den bara inom EU omsätta miljardbelopp. I 
Tyskland, där fotbolls-VM i sommar skall spelas är prostitution legaliserat sedan 2002. De 
prostituerade blev i och med legaliseringen till sexarbetare och kan numera ansluta sig till 
socialförsäkringssystemet, få sjuk- och arbetslöshetsersättning samt pension. Sexarbetarna har 
rätten att arbeta som anställda på en bordell eller som egna entreprenörer och företagare. 
 
Problemet med trafficking och att denna skulle öka i samband med VM har uppmärksammats 
och debatterats under en tid i Europa. På kvinnodagen i år arrangerade Europapaparlamentets 
kommitté för kvinnors rättigheter ett stort seminarium under temat ”Forced prostitution in the 
framework of World sports events”, där bland andra Margot Wallström och Franco Frattini 
från kommissionen deltog. Veckan efter stod frågan högst på dagordningen när ”Red card to 
forced prostitution” debatterades i Strasbourg. En nolltolerans mot ”tvångsprostitution” 
antogs men unionens länder är splittrade i sina förhållningssätt gentemot prostitution.   
 
På de nationella planen finns det inom EU flera olika sorters lagstiftningar. I flera av EU: s 
medlemsländer är sexköp lagligt, men ofta måste det ske på vissa platser och inte störa den 
allmänna ordningen. Man försöker reglera prostitutionen genom att exempelvis legalisera 
bordeller och registrera de prostituerade. Koppleri är förbjudet i många länder, men bara på 
Irland är alla delar av sexhandeln olagliga. Sverige har valt en annan väg genom att 
kriminalisera den yttersta länken i det man menar är handel med människor, det vill säga man 
har valt att kriminaliserat kunden och konsumenten. Denna modell att kriminalisera 
sexköparen men inte den prostituerade, är unik i EU. I vissa länder, så som Spanien, Tyskland 
och Holland, har man istället valt att arbetat för att prostitution ska bli ett respekterat och 
tryggt yrke. Man har som utgångspunkt att prostitutionen i sig aldrig kommer att försvinna, 
och att samhället därför måste hantera den på ett bra sätt.1

 
Tyska Kvinnorådet (Frauenrat) är en paraplyorganisation för ett 50-tal olika tyska 
kvinnoorganisationer och det är denna organisation som inför fotbolls-VM lyckats 
                                                 
1 Eek, Louise (2005) “Att köpa eller Köpas – frihet och makt i sexindustrin” Sid: 43ff  
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uppmärksamma problematiken med en ökad trafficking av kvinnor och barn för sexuella 
syften. Man vill på inget sätt sammankoppla denna ”tvångsprostitution” med den legala 
sexhandeln eftersom organisationens policy är att man bör arbeta för att prostitution ska bli ett 
respekterat yrke samt att de prostituerade ska ha en bra arbetsmiljö. Men de vill slå hårt mot 
all tvångsprostitution och detta gör de nu bland annat genom kampanjen ”Ab pfiff - Schluss 
mit Zwangsprostitution” (Avblåsning - slut med tvångsprostitution). Tyska Fotbollsförbundet 
har efter en tids diskussioner bestämt sig för att stötta kampanjen men poängterar att man 
genom den inte vänder sig emot den legala prostitutionen utan snarare menar att man måste 
arbeta för att upprätthålla de prostituerades mänskliga rättigheter och att de prostituerades 
rättigheter snarare måste utökas för att upprätthålla det man menar är ”goda arbetsvillkor” .2

 

1.2 Problem och Bakgrund 
 

”Sedan 1995 är 'dvärgkastning' förbjudet i Frankrike. Enligt beslut 
som fattades av domstol (Conseil d´État) stred denna traditionella 
tävling mot människovärdesprincipen, eftersom dvärgarna 
reducerades till redskap för andras njutning. Om de deltog frivilligt 
eller inte var ointressant för lagens uttolkare.  
 
Det går att dra en parallell till könshandeln. Om man vill. Handlar 
människovärdet enbart om självbestämmande? Eller finns det 
företeelser som kränker alla människors värdighet, och som det därför 
är motiverat att förbjuda trots att det begränsar vissa individers 
handlingsfrihet? Frågorna ringar in den ideologiska striden.”3

 
Prostitution är ett omdiskuterat fenomen och i nuläget pågår en dragkamp mellan olika 
intresseorganisationer som vill definiera fenomenet. Frågor som rör prostitution har i den 
internationella debatten rört sig i vågor där vissa menar att vi nu är inne i en liberaliseringsvåg 
som för med sig att debatten kring prostitution återigen hamnat kring om man bör särskilja 
eller sammankoppla begreppen ”påtvingad” och ”frivillig” prostitution.  Man talar om 
abolitionister som förespråkar att all prostitution är konsekvenser av maktstrukturer i 
samhället och att man således inte kan tala om någon frivillig prostitution. Den andra sidan 
med Sex Workers Rights-lobbyn i spetsen, menar att prostitution bör ses som ett yrke. De 
prostituerade är privata entreprenörer som driver affärsrörelser och arbetet bör därför likställas 
med alla andra . Motståndarna menar att majoriteten av de prostituerade kvinnorna har 
tvingats in i industrin medan företrädarna poängterar att man måste göra en tydlig distinktion 
mellan de som prostituerar sig frivilligt och de som tvingas in i prostitutionen. Gemensamt har 
de båda sidorna att de menar att den prostituerade inte skall kriminaliseras, men detta är 
uttryck för två olika värderingar där abolitionisterna menar att de prostituerade kvinnorna är 
offer och att det endast är de som profiterar på denna exploatering som bör straffas, således 
hallickar och ”torskar”, liksom den prostitutionslagstiftning som vi idag har i Sverige. 
Prostitutionsrättssidan å sin sida menar att man inte kan tvinga arbetsgivarna att gå under jord 
om man vill hjälpa de prostituerade, istället måste man se till att skydda de prostituerade från 
arbetsfaror genom exempelvis arbetslagstiftning och se till att de behandlas rättvist, såsom 

                                                 
2 Wowereit, Klaus & Dr Zwanzinger, Theo (2006) Informationsmaterial ”Urgent recommandations of the 
campaign ”Final Whistle- Stop forced prostitution”  
3 Jewert, Jenny (2006) ”Bollen är rund – båsen hygieniska” DN Ledare: kolumn. 060510 

 6



man gjorde i Tyskland 2001.4 Detta skulle således innebära en legalisering av prostitution och 
denna ”förskjutning” av prostitutionsbegreppet kan man även finna genom att studera 
internationella dokument kring trafficking och prostitution. I FN: s konvention från 1949 
förespråkar man ett avskaffande av prostitution och trafficking men detta dokument har i viss 
mån ersatts av andra som till exempel deklarationen från 1993 som menar att våld mot 
kvinnor skal ses som trafficking och påtvingad prostitution.5 Detta skulle kunna ses som ett 
uttryck för att FN, liksom den internationella debatten, gått från att förkasta all form av 
prostitution till att stödja uppdelningen i frivillig och påtvingad prostitution. Detta genom att 
hävda att det enbart är den påtvingade som kan definieras som våld mot kvinnor. Hur det 
internationella samfundet valt att hantera prostitution har således förändrats men samtidigt 
verkar det finnas en internationell konsensus kring att trafficking är förkastligt och bör 
elimineras. Frågan är om det är möjligt att gemensamt arbeta mot trafficking när man inte kan 
enas kring prostitutionsfrågan.  
 
Den nyinstitutionella teorin, som presenteras i kapitel två, menar att förmågan att driva 
politiska frågor begränsas av vilka insatser som tidigare uppfattats som lyckade men har även 
att göra med vilka frågor man sedan tidigare är van att hantera.  Grundtanken är att 
organisationer är något mer än individernas samlade preferenser och kan verka med en egen 
logik där vissa handlingsmöjligheter premieras, andra försvåras eller till och med omöjliggörs.  
Detta kan uppstå som ett resultat av tidigare val, av symboliska skäl, legitimitetsgrunder, 
värdemässiga strukturer etc. På detta sätt skapar institutioner ett ramverk som ligger till grund 
för såväl reglering och resursfördelning som kulturella och för institutionen normativa 
referensramar.6  Därför är det intressant att undersöka vilka instituerade normer som ligger till 
grund för den svenska, respektive tyska, synen på traffickingproblemet. Vid en första anblick 
är arbetet för eliminering av trafficking inte svårt att ställa sig bakom. Det råder en 
internationell konsensus kring att trafficking existerar och om att det finns kvinnor och barn 
som tvingas och luras in i prostitution. Men trots att trafficking av människor för sexuella 
ändamål är en illegal verksamhet så pågår och fortgår denna människohandel trots nuvarande 
nationella lagstiftningar. Wennberg påpekar i en rapport initierad av före detta EU-
parlamentariker Marianne Eriksson (v) att arbetet för jämställdhet och mot brottslighet (som 
trafficking av kvinnor och barn) sägs vara prioriterade frågor på EU: s agenda. Trots detta 
menar hon att det finns en ovilja att se kopplingarna mellan en existerande sexindustri, 
bristande jämställdhet och den existerande brottsligheten i form av trafficking. ”EU famlar i 
mörker trots goda intentioner på grund av en bristande konsensus bland medlemsländerna 
om hur man skall se på prostitution från samhällets sida” 7 Problematiken blir väl synlig 
inför sommarens VM, och även om viljan från EU:s sida vore att stoppa 
bordellverksamhetens utbredning inför fotbolls-VM så menar EU-kommissionen att EU inte 
har befogenhet att gå in och stoppa bordellverksamheten som nu byggs upp.8  EU blir i sin 
roll som mellanstatlig organisation intressant eftersom olika värderingar och politiska synsätt 
”tvingas” kompromissa. Vilka normer som sedan återspeglas i politiken är mycket intressant 
eftersom detta kan komma återspegla frågan kring var den diskursiva makten faktiskt ligger. 
Uppsatsen skall därför ses som en analys av de idéer som ligger till grund för den debatt som 
nu förs.  
 

                                                 
4 Strandberg Nina (2004) ”Mellan tvång och fri vilja” sid: 22ff 
5 FN, Resolution 1999/17 
6 Scott, Richard (2001) ”Institutions and organizations” sid: 47ff 
7 Wennberg, Jenny (2002) ”EU-stöd till organisationer som förespråkar legalisering och reglering av 
prostitution” Sid: 4 
8 Frattini, Franco (2005) ”Svar från Franco Frattini på kommissionens vägnar (2.2.2006)”   
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1.3 Syfte och Frågeställning 
 
Uppsatsens problem vilar i det institutionella perspektivet med fokus på den europiska 
integrationen. Mer precist på vilken betydelse institutionaliserade normer har eller kan 
komma att ha för att driva ”nya” politiska frågor i den europeiska unionen.  Tanken är att de 
politiska institutionerna sannolikt påverkar vilken typ av politik som bedrivs och att det därför 
är det intressant att undersöka de institutionella förutsättningarna i EU för att arbeta mot 
trafficking. Det ligger en viktig maktaspekt i vem som styr utformningen av arbetet och vilka 
värderingar som ligger till grund för detta arbete. Detta rör i hög grad normer och värderingar 
men också maktrelaterade aspekter av samma problematik. Mitt förts syfte blir att undersöka 
om (och i så fall hur) dessa förutsättningar/normer påverkar sättet man väljer att arbeta mot 
trafficking. Genom att jämföra EU:s  syn trafficking med den svenska och tyska kan man se 
hur de olika värderingarna kommer till uttryck och representeras i EU syn.  Vidare kan man 
utifrån detta undersöka EU:s internationella kapacitet att integrera sina medlemsländer vilket 
syftar till en mera generell kunskap med nedslag i ”fallstudiet” av traffickingarbetet som 
analytisk enhet. Arbetet mot trafficking analyseras med avseende på den institutionella 
problematiken: om det i EU överhuvudtaget finns möjlighet att ge plats åt ”nya” politiska 
frågor och vilken möjlighet det finns att integrera unionens medlemsländer. 
 
För mig växte uppsatsens syfte fram när jag på Internationella Kvinnodagen i år fick 
möjlighet att närvara vid seminariet ”Forced prostitution in the framework of World sports 
events” i Europaparlamentet i Bryssel. Seminariet anordnades av ”Committee on Womens 
Rights and gender equality” (i fortsättningen benämnt som jämställdhetsutskottet) och detta 
var startskottet för kampanjen ”Red card to forced prostitution”. Under seminariet blev det 
tämligen uppenbart att det är svårt att tala om lösningar på traffickingproblemet när 
skillnaderna i synen på prostitution är så pass stora. Det svenska perspektivet är svårt att 
förena med krafter såsom exempelvis tyskland, som menar att ”kriminalisera prostitutionen är 
en förödande väg att gå”.9  Under seminariet fick jag intrycket av att den tyska synen och sex 
workers rights-rörelsen starkt influerade arbetet mot trafficking och att den svenska synen 
därmed förbisågs. Mitt andra syfte blir därför mera empirisk och syftar till att kartlägga 
traffickingdebatten och förklara hur denna kan förstås utifrån mina teoretiska ideltyper. 
Idealtyper skall enligt teorin inte ses som modeller som beskriver eller avläser verkligheten, 
men jag menar att det i idealtyperna går att finna nära kopplingar till empirin. När jag sökt 
efter teorier kring trafficking och prostitution som fenomen har det blivit uppenbart att den 
politiska praktiken inte går att skilja från den vetenskapliga debatten. Akademiker och 
forskare är ledande personer inom olika organisationer, såväl prostitutionsförespråkande som 
motståndare, och därför blandas lätt den teoretiska synen med den politiska aktiviteten. De 
ställningstaganden som görs inför VM och den debatt som förs återspeglar de teoretiska och 
ideologiska ståndpunkterna. Problematiken med människohandel och trafficking har 
uppmärksammats inför fotbolls VM och kritik har framförts mot Tysklands sätt att hantera 
och reglera prostitutionen genom så kallade ”Statliga bordeller”. Traffickingdebatten går 
varken teoretisk eller empiriskt att skilja från prostitutionsdebatten och genom mitt syfte vill 
jag ifrågasätta vems röst som räknas i den europeiska offentliga debatten. 
 
Jag vill hävda att det finns ett samband mellan legal sexhandel och trafficking, en legalisering 
av prostitution leder till att handeln med kvinnor och barn genom trafficking ökar. Trafficking 
blir till mångt och mycket en effekt av prostitutionen, vill man stoppa 
traffickingverksamheten måste därför ett första steg vara att stoppa den legaliserade 
                                                 
9 Raiser, Brunhilde  060308 
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bordellverksamheten.  Detta är min hypotes och jag är väl medveten om att många européer 
inte är beredda att hålla med och däri vilar också första delen i mitt syfte.  Jag vill undersöka 
vilka idéer/institutioner som går att urskilja i EU:s politik och arbete. Är dessa kompromisser 
mellan den abolitionistiska rörelsen och Sex Workers- rights rörelsen eller är det enbart en av 
sidorna som formar EU:s arbete. Hur ser EU:s institituerade normer ut i förhållande till 
svenska och tyska?  Detta gör jag genom mina frågeställningar:  
 

• Vilka normer/ institutioner ligger till grund för EU-parlamentets jämställdhetsutskotts 
kampanj mot trafficking under fotbolls-VM 2006?  

 
• Vilka normer/institutioner ligger till grund för den svenska, respektive tyska synen på 

problemet med trafficking vid Fotbolls-VM 2006? 
 

• Vilket inverkan och utrymme får den tyska respektive svenska inställningen till 
prostitution och trafficking i EU-parlamentets kampanj?  

 
• Vilket utrymme får de två största ”debattinriktningarna” (Sex Workers Rights & 

Abolitionism) i EU-parlamentets kampanj?  
 

 

1.4  Begreppsförklaringar 
 
1.4.1 Prostitution 
I min studie syftar prostitution i huvudsak till heterosexuell prostitution eftersom det är denna 
form av sexhandel som uppmärksammats som ett problem inför sommarens fotbolls-VM. En 
kvinna säljer sexuella tjänster till en man mot någon form av ekonomisk ersättning. 
Majoriteten av de prostituerade är kvinnor och därför måste kvinnor ses som säljare och av 
samma anledning blir männen till köpare. Viktigt att betona är att prostitution består av två 
handlingar: försäljning av sexuella tjänster och även köp av sexuella tjänster.10  
 
1.4.2 Trafficking  
Den internationella termen för människohandel är trafficking. Enligt den svenska brottsbalken 
är människohandel för sexuella ändamål ett brott som sker mellan och över länders gränser 
men även inom ett lands gränser. Sedan 2004 innefattas även människohandel som syftar till 
andra former av utnyttjande, till exempel tvångsarbete eller handeln med organ, i 
brottsbalken.11  

I denna studie syftar trafficking till den människohandel som förekommer för sexuella 
ändamål. Traffickingbegreppet inkluderar samtliga berörda parter: den som faller offer för 
handeln, de personer som fraktar individen för sexuella ändamål, de som driver 
verksamheterna dit offren transporteras och även de som köper sexuella tjänster av offren. 
Trafficking åsyftar en förflyttning av personer och det är viktigt att poängtera att denna ibland 
kan vara initierad av personen som själv skall sälja sexuella tjänster för att denna skall kunna 
försörja sig själv eller sin familj. I andra fall blir kvinnor och barn offer för trafficking genom 
att de blir lurade att tro att de skall få arbeten men när de väl är på plats tvingas de in i 
                                                 
10 Definitionen är influerad av Strömqvist, Johanna (2004) ”Prostitution och rättsinternationalisering”  
11 Brottsbalken 4 kap.1a § (människohandel)
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sexindustrin.  Min definition lämnar öppet för kritik och jag vill på intet sätt säga att den är 
den mest korrekta eller bästa. Min uppsats tar utgångspunkt i denna definition men jag är 
öppen för att denna kan komma att förändras. Det är mycket möjligt att man utifrån andra 
perspektiv, som eventuellt kan komma att visa sig i analysen, kan definiera begreppet 
annorlunda.  

1.4.3 Institutioner  
Institutioner syftar i undersökningen till den nyinstitutionella teorins definition, såsom denna 
beskrivs i kapitel 2.1. Mycket kortfattas kan institutioner förklaras såsom statsvetaren Peter 
Halls definition, vilken har kommit att accepteras som rådande inom den nyinstitutionella 
teorin. Han menar att institutioner är ”… the formal rules, compliance procedures, and 
standard operating practices that structure the relationship between individuals in various 
units of the polity and economy” 12 En institution blir enligt denna definition en samhällelig 
struktur som uttrycks i ett beteende eller i en uppfattning som tas som given. 
 

1.5 Disposition 
 
Efter mitt inledande kapitel med problemformulering och syfte har jag för avsikt att i kapitel 
två redogöra för mina teoretiska utgångspunkter. Först presenteras den nyinstitutionella teorin 
och Hoffmans teori om den europeiska integrationsprocessen som är utgångspunkten för min 
undersökning.  Sedan följer en kortare beskrivning av tidigare forskning kring prostitution och 
trafficking och hur denna kan förstås.. I kapitel tre presenteras min metod och mitt material. 
Jag går igenom diskus- och idéanalys och förklarar hur jag har för avsikt att använda mig av 
dessa analystekniker. Jag presenterar även min modell för idéanalys . Utifrån diskursanalysen 
och Edelmans analysram med problembilden i fokus strukturerar och analyserar jag mitt 
material i kapitel fyra. I kapitel fem undersöker jag vilka kopplingar man kan göra mellan 
kampanjerna i förhållande till de idealtyper som presenterades i kapitel tre. I det avslutande 
kapitlet görs en kort sammanfattning av uppsatsen som följs av avslutande reflektioner och 
funderingar kring bland annat vidare forskning.   
 
 

                                                 
12 Lindvert, Jessica (2002) ”Feminism som politik” Sid: 240 
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2. Teoretiska utgångspunkter.  
 

 

 

 

2.1 Nyinstitutionalism  
 
Policyforskningen har under 1900-talet främst präglats av ett rationalistiskt perspektiv. Man 
såg förändringar som resultat av individers rationella och väl genomtänkta beslut och 
organisationerna som neutrala arenor där politiken utspelade sig. Detta kom under senare 
delen av 1900-talet att utmanas när man menade att politiska aktörer inte har möjlighet att 
överskåda alla möjliga alternativ och därför inte kunde anses agera utifrån långsiktiga 
målsättningar utan snarare gradvis anpassade arbetssätten till de eftersträvande 
målsättningarna. Genom att jämföra policyprocesser i olika länder fann man att rationalistiska 
förklaringar inte var tillräckliga eftersom en viss insats gav skilda effekter i olika länder. 
Samtidigt lade man märke till att ett visst policymönster utvecklades inom länderna över tid. 
Detta resulterade i framväxten av en ny institutionell teoribildning.13   
 
Nyinstitutionalismen menar att vissa normer institutionaliseras i policyprocessen, detta skulle 
då innebära att institutionerna återspeglar strukturella normer. Grundtanken är att 
organisationer är något mer än individernas samlade preferenser och kan verka med en egen 
logik där vissa handlingsmöjligheter premieras, andra försvåras eller till och med omöjliggörs.  
Detta kan uppstå som ett resultat av tidigare val (path dependency), av symboliska skäl, 
legitimitetsgrunder, värdemässiga strukturer etc. På detta sätt skapar institutioner ett ramverk 
som ligger till grund för såväl reglering och resursfördelning som kulturella och för 
institutionen normativa referensramar.14  Statsvetaren Peter Halls definition av institutioner 
har kommit att accepteras som rådande inom den nyinstitutionella teorin. Med institutioner 
menar han ”… the formal rules, compliance procedures, and standard operating practices 
that structure the relationship between individuals in various units of the polity and 
economy”15 En institution blir enligt denna definition en samhällelig struktur som uttrycks i 
ett beteende eller i en uppfattning som tas som given. Jag väljer att tolka detta som att en 
institution skapar en viss typ av organisering och formar därför en viss typ av kontext.   
 
Den historiska institutionalismen är den som främst fokuserat på politikens kapacitet, vilket 
nedan kommer att kopplas samman med EU: s möjlighet att integrera sina medlemsländer i ett 
gemensamt arbete mot trafficking. Denna dominerande inriktning lägger stor vikt vid de 
tidigare lösningar som accepterats inom politiken. Politiska problem har många gånger inte 
uppmärksammats eftersom tillfredställande lösningar inte funnits, samtidigt begränsas 
förmågan att driva vissa frågor av vilka insatser som tidigare uppfattats som lyckade. Paul 
Pierson menar att de institutionella begränsningarna har att göra med vilka frågor man är van 
att hantera. Det handlar inte enbart om svårigheter att få upp nya frågor på dagordningen utan 
                                                 
13 Lindvert,  (2002)  sid: 29f 
14 Scott, Richard (2001) ”Institutions and organizations” sid 47ff 
15 Lindvert (2002) sid: 240 
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även om att de institutionella normerna kan tysta ner frågor som väcks men som saknar en 
tillfredställande lösning. Den historiska analysen har även lagt fokus på i vilken turordning 
olika skeenden inträffat. Man har menat att tidiga politiska lösningar ofta har haft en stor 
betydelse för vad som senare varit möjligt att genomföra. Ju tidigare ett visst vägval sker, 
desto större blir sannolikheten att valet blir norm för de lösningar som senare söks.16  
 
Man kan finna paralleller till aktör – strukturmodellen där institutionerna är det i samhället 
som avgör hur vi beter oss och vilket beteende som uppfattas som lämpligt i en viss situation. 
Institutionerna är en sorts struktur som påverkar handlingsmöjligheterna för både individen 
och organisationen.17 Nyinstitutionalismen har ett integrerat synsätt på förhållandet mellan 
aktör och struktur där de två inbördes påverkar varandra. Strukturen är någonting som aktören 
skapar och som sedan är beroende av att aktören upprätthåller strukturen genom sitt agerande 
och beteende. Men strukturen formar även aktörens handlingsutrymme och därmed sätter 
även strukturen ramarna för vilken sorts förändring som är möjlig att genomföra samt hur 
denna sker och uppfattas. 18 Detta sker på två sätt: genom en beteendestruktur, som är konkret 
och kan diskuteras med hjälp av statsteori och genom den mera abstrakta idémässiga 
strukturen som då kan sägas vara olika slags värden (enligt nyinstitutionalismen: institutioner) 
för verksamheten. Detta kan ske bland annat genom att strukturen påverkar vad aktören kan 
göra dvs. fysiska eller juridiska begränsningar, hur aktören förstår en situation och vad 
aktören vill göra dvs. dess mål och ambitioner.19 Aktörernas mål, men även deras ambitioner 
skapas inom de institutionella gränserna och detta borde enligt den nyinstitutionella teorin 
påverka vilka beslut som tas (eller inte tas) och därmed vilken form förändringar får och hur 
förändringar sker. Statsvetaren Kathleen Thelen gör en analytisk tudelning mellan två 
skeenden i policyprocessen som hon menar kan förklara hur institutionella faktorer kan 
förklaras som kausala mekanismer. Det första ”steget” sker när aktören anpassar sina 
strategier till de rådande institutionella normerna. I och med detta sker en samtida process 
som i sin tur förstärker de institutionella normerna och det är denna andra process som utgör 
en kausal mekanism.20  
 

2.2 Den europeiska integrationsprocessen 
 
Jacob Westberg, universitetslektor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet, har lyft fram 
teorier om europisk integration och hur synen på dessa har förändrats. För de tidiga 
integrationsförespråkarna var integrationens målsättning att skapa en gemensam institutionell 
miljö där ledare för olika intressen skulle mötas och genom samarbetsprojekt utveckla 
gemensamma europeiska intressen. Men omvärldsförändringar och integrationsprocessens 
framsteg har enligt Westberg fört med sig att de ursprungliga målsättningarna konkurrerar 
med nya problem och utmaningar. När integrationsprocessen väl påbörjats innebär det att nya 
frågor växer fram och utgör de forskningsproblem som andra generationen av 
integrationsteoretiker fått ägna sig åt. 21

 

                                                 
16 ibid. sid:32f 
17 Johnson, Björn (2002) “Aktörer, struktur och sociala konstruktioner” sid: 98ff 
18 Rohtstein, Bo (1988) ”Aktör-strukturansatsen – ett metodiskt dilemma” sid 2f  
19 Lundquist, Lennart (1992)”Förvaltning, stat och samhälle” sid: 39f och Lundquist, Lennart (1987) 
”Implementation Steering. An Actor-Structure Approch” sid: 43 
20 Lindvert (2002) sid: 31 
21 Westberg, Jacob (2006) “Integration som problemlösning – En introduktion till teorier om europeisk 
integration” sid: 9ff 
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En av dessa integrationsteoretiker är Stanley Hoffman som analyserar hur olika nationella 
förutsättningar och traditioner hämmar den europeiska integrationsprocessen. Detta skall 
förklara de bestående meningsmotsättningar mellan EU:s medlemsländer, men även den 
skepsis som finns gentemot EU på medborgarnivå. Den tidigare forskningen med 
Monnetmetoden och den neofunktionalistiska integrationslogik kunde förklara de initiala 
framgångarna för integrationsprocessen där det gällde okontroversiella områden där alla 
parter vann på ett samarbete. Detta okänsliga område (low politics) innebär att integrationen 
kan föras vidare utan att ett slutmål för processen behöver preciseras. När det kommer till 
storpolitiska områden (high politics) tvingas medlemsländerna till val mellan olika nationella 
modeller som växt fram genom ”nationella traditioner och situationer”, där länderna har egna 
unika och historiska erfarenheter. Hoffman menar att det inom dessa områden därför är 
mindre troligt att staterna accepterar att förluster inom ett politikområde kompenseras med 
vinster på ett annat. De grundläggande skillnaderna mellan medlemsstaterna försvårar därför 
integrationen inom identitetspolitiskt känsliga områden. Detta skulle då som ovan nämnt 
förklara bestående meningsmotsättningar eftersom olikartade traditioner är svåra att förena 
men spelar en viktig roll för att ge det nationella medborgarskapet en praktisk innebörd.22

 
”Begränsningarna för strategin med att överföra den egna nationens karaktäristiska på 
Europasamarbetet visar sig när en specifik nationsbild av EG eller EU skall jämföras med en vision 
av integrationsprocessens slutmål som integrationsförespråkare från ett annat land presenterat för 
sina väljare med utgångspunkt i en annan nationell situation. Det är i detta läge som olikheternas 
logik försvårar steg mot ett fördjupat samarbete genom att tvinga fram ett val mellan olika nationella 
uppfattningar om Europas världspolitiska roll.”23

 
I sina senare analyser förklarar Hoffman även den fördjupning av samarbeten som ändå ägde 
rum under slutet av 1900-talet. Han påminner om integrationens två ursprungliga 
målsättningar: att skapa fred mellan medlemsstaterna och skapa ekonomiskt välstånd.  Den 
första av dessa har uppnåtts, den andra kvarstår och detta för att förhållandena kring dessa 
målsättningar har genomgått en radikal förändring. De säkerhetspolitiska frågorna har flyttats 
från att handla om risken för fransk-tyska krig till frågan om hur EU skall agera globalt och 
bli en världsmakt. När det gäller ekonomin har problemet med industrisamhällets 
återuppbyggnad ersatts med problem rörande arbetslöshet, åldrande befolkning och sjukvård. 
Hoffman menar därför att EU behöver ”a new set of missions” och institutionella reformer 
som förbättrar unionen i demokratiskt hänseende.24  
 

 

                                                 
22 ibid. sid: 91ff 
23 ibid. sid: 93 
24 Ibid. sid 96-97 
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2.3 Tidigare forskning 
 
 
2.3.1 Australien 
 
Mycket av forskningen kring sambandet mellan en legaliserad sexhandel och en illegal 
sexhandel har varit fokuserad till Australien. I Australien har den illegala sexhandeln ökat 
kraftigt sedan man legaliserade prostitutionen och idag är prostitution i stort sätt legaliserat i 
hela Australien. Sheila Jeffreys, professor i statskunskap vid universitetet i Melbourne har 
sedan prostitutionen legaliserades i delstaten Victoria följt utvecklingen för att se om 
argumenten, med vilka man förespråkade en legalisering, håller eller ej. Jeffreys har även 
forskat kring hur den legaliserade prostitutionen påverkar det australiensiska samhället. 
Argumenten kring legaliseringen var bland annat att minska skadeverkningarna, få kontroll 
över industrin och stoppa gatuprostitutionen. Jeffreys konstaterar att strax innan legaliseringen 
genomfördes fanns det i Victoria 77 illegala bordeller, dessa har idag ersatts av 100 legala och 
ca 400 illegala. Få ansöker om licenser eftersom vinsten för verksamheten då blir för dålig 
och polisen har ingen makt att kontrollera bordellerna. Gatuprostitutionen har ökat och man 
har på grund av nedsmutsningen som denna orsakade varit tvungen att skapa så kallade 
”toleranszoner” dit prostitutionsverksamheten utomhus hänvisas. Jeffreys konstaterar även att 
staten/kommunen har etablerat så kallade ”sexcentra” där tjänsterna utförs till ett mycket lägre 
pris än på bordellerna.  

Jeffreys pekar på att trafficking av kvinnor till Australien har ökat och idag finns det krafter 
som arbetar för att få möjlighet att ta in asiatiska kvinnor i landet med statliga arbetstillstånd. 
När det gäller prostitutionens skadeverkningar menar Jeffreys att det är svårt att få tag i något 
jämförelsematerial från tiden innan legaliseringen. Men att man med stor säkerhet kan 
konstatera att prostitution är ett farligt ”yrke” och att legaliseringen har fört med sig att man 
normaliserat ”sexuella övergrepp” eftersom man kan betala extra på bordellerna för att få 
genomföra dessa, samtidigt som prostitutionen öppnat för alla former av sexuella böjelser.  

Samhället har genom legaliseringen format prostitutionen men Jeffrys hävdar även att den 
legaliserade prostitutionen påverkat samhället. Hon menar att unga män nu lär sig att använda 
prostituerade. Bordellerna har blivit ännu en plats där det skapas manliga nätverk, ett sätt att 
utestänga kvinnor från besluten. Det har lagts ännu ett lager till det berömda glastaket för 
kvinnor. Idag, menar Jeffreys, är gårdagens hallickar affärsmän i den snabbaste växande 
industrin, medlemmar i rotaryklubbar och aktade samhällsmedborgare med företag som är 
listade på börsen. Den legaliserade prostitutionen har trängt in i familjelivet. Vidare menar 
hon att trafficking av kvinnor för sexuella ändamål inte kan stoppas om det internationella 
systemet med prostitution får fortsätta att växa. 25

 

                                                 
25 Jeffreys, Sheila (1997) ”The idea of prostitution” &  (2002)“Trafficking in Women versus Prostitution: A 
false distinction”  
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2.3.2 Sambandet mellan prostitutionslagstiftning och människohandel  
 
En studie av elva EU-länder har genomförts av Transcrime vid Universitetet i Trento. I 
studien undersöker man hur förekomsten av människohandel och metoderna för 
exploateringen påverkas av EU-medlemsländernas lagstiftning för/mot prostitution. Man 
menar att den människohandel som utförs för att kvinnor och barn ska utnyttjas för sexuella 
ändamål i destinationsländerna utgör en del av prostitutionsproblematiken, och lagstiftningen 
kring prostitution kan därför påverka människohandeln. Studiens analys kring lagstiftningen i 
EU-länderna visar att samtliga länder bör kunna delas in i någon av de fyra följande 
lagstiftningsmodellerna:  

• Abolitionism: Prostitution är tillåtet både utomhus eller inomhus, men allt koppleri är 
förbjudet. 

• Nyabolitionism: Prostitution är tillåtet både utomhus och inomhus, men ren 
bordellverksamhet är förbjuden. 

• Prohibitionism: Prostitution är förbjudet både utomhus och inomhus. De parter som 
är inblandade i prostitutionen kan straffas.  

• Regulationism: Prostitution är inte förbjuden men i viss mån reglerad. Det betyder att 
de prostituerade måste följa vissa regler, till exempel att registrera sig och undergå 
medicinska kontroller. 

Sverige har i studien placerats i den prohibitionistiska gruppen, vilket jag ifrågasätter eftersom 
det i Sverige är förbjudet att köpa sex och agera hallick men däremot inte är förbjudet att 
prostituera sig. Tyskland placerar sig enligt studien i modellen med regulationism eftersom 
man sedan 2002 har nationella lagar som reglerar prostitution såväl inomhus som utomhus 
och dessutom officiellt ser prostitution som ett arbete.  

Transcrime drar flera slutsatser av studiens resultat. Man menar att det finns tecken som visar 
på att en nybolitionisktisk och regualatorisk modell bidrar till fler offer för människohandel än 
en prohibittionistisk. Enligt detta skulle den svenska modellen förhindra människohandeln i 
större utsträckning än andra länder med andra system. Under en regulatorisk, abolitionistisk 
och prohibitionistisk modell utövas den prostitution som är en följd av människohandel 
mestadels inomhus, medan den nyabolitionistiska modellen snarare skapar 
utomhusprostitution. Det finns uppfattningar om att utomhusprostituerade utsätts för mer våld 
än inomhusprostituerade men detta stämmer inte menar Transcrime, utan prostitution 
genererar en hög våldsanvändning både inomhus och utomhus. Förekomsten av våld tenderar 
att vara högre i EU:s  nya medlemsländer samtidigt som det tycks vara en högre förekomst av 
människohandel i dessa länder. 26

                                                 
26 Transcrime (2005) “National Legislation on prostitution and the trafficking in women and children”  
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2.3.1 State-sponsored prostitution 
 
Janice Raymond är professor i medicinsk etik och kvinnostudier vid University of 
Massachusetts och ordförande för en av de största organisationerna som arbetar mot 
trafficking för sexuella ändamål, Coalition against Trafficking in Women (CATW). Raymond 
har etablerat begreppet ”state-sponsored prostitution”, i prostitutionsdebatten och använder 
detta etiska förhållningssätt för att arbeta mot de tendenser som finns att legalisera bordeller 
och prostituerade i många länder. Mycket kortfattat kan Raymonds teori sammanfattas i det 
faktum att hon menar att staten tjänar pengar på den prostituerade genom att legalisera 
prostitutionen.  När försäljningen av sexuella tjänster blir ett yrke kan en viss del av 
inkomsten tas in av staten i form av skatter. Detta innebär att staten genererar en ekonomisk 
vinst till följd av legaliseringen. Raymond hävdar att staten blir till hallick och att detta inte 
överensstämmer med legaliseringens främsta argument: att hjälpa de prostituerade.  
 
Raymond har sammanfattat sin forskning i tio kortare teser ”10 Reasons for Not Legalizing 
Prostitution” som finns utgiven av CATW 2003. Mycket av forskningen baseras på länder 
som genomfört en legalisering (Liksom Jeffreys forskning ovan) och på vad denna fått för 
konsekvenser.  Raymond tittar på prostitutionens aktörer, både säljare och köpare och menar 
att man måste fokusera på efterfrågan och menar att det inte är statens uppgift att ”kontrollera 
och tillmötesgå” efterfrågan på sexuella tjänster utan att uppgiften snarare borde vara att 
reglera efterfrågan. 27  
 

“Legalization of the sex industry and normalizing prostitution as sex work sanctions prostitution on 
demand. Instead of abandoning women in the sex industry to state-sponsored prostitution, we need 

research, programs, and public policies that target the demand.”28

 

                                                 
27 Raymond, Janice G (2003) “Ten reasons for not legalizing prostitution and a legal response to the demand for 
prostitution.” & Raymond, Janice G (2004) ”Prostitution on Demand – Legalizing the buyers as Sexual 
Consumers” ,  
28 Raymond (2004) sid:29 
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3. Metod & Material 
 
 
 
 
 
Utifrån den nyinstitutionella teorin har jag valt diskurs- och idéanalys som metod. Detta gör 
det möjligt att se vilka grundantaganden som mitt valda material vilar på och hur vilka 
likheter och skillnader som finns mellan dem. Uppsatsen syftar inte till att utvärdera de 
projekt eller beslut initierade av EU, Sverige eller Tyskland, utan ambitionen är att 
åskådliggöra om och hur debatten och problemet anpassats efter de olika förutsättningar 
(instituerade normer) som är rådande i unionen och som ligger till grund för det material jag 
nedan väljer att analysera. Jag har i uppsatsen inte ambitionen att granska de faktauppgifter 
som presenteras utan snarare använda dessa ”fakta” som ett sätt att kartlägga vilken 
idealtyp/diskurs som återges. Uppsatsen är som ovan nämnt en form av fallstudie men med ett 
mera generaliserande och bredare syfte med EU: s politiska kapacitet i fokus. Tanken är att 
resultatet skall kunna säga någonting om möjligheterna, eller om man så vill omöjligheterna, 
att integrera unionens länder och vems röst som egentligen räknas och får störst 
genomslagskraft.  I viss mån skulle man även kunna hävda att diskursen och den aktuella 
kontexten på sätt och vis är studieobjekt i sig själva eftersom diskursen undersöks med hänsyn 
till de konkurrerande underdiskurserna/idealtyperna. (se nedan)  
 

3.1 Material: Urval och begränsningar 
 
För mig växte, som jag tidigare nämnt, uppsatsens syfte under jämställdhetsutskottets 
seminarie ”Forced prostitution in the framework of World sports events” i Europaparlamentet. 
Det blev på seminariet uppenbart att det är svårt att tala om lösningar på traffickingproblemet 
när skillnaderna i synen på prostitution är så pass stora. Det svenska perspektivet är svårt att 
förena med krafter såsom exempelvis tyskland, som menar att den svenska kriminaliseringen 
av prostitutionsköpare är en förödande väg att gå.  Dessa olika krafter tvingas genom EU trots 
allt till ett gemensamt ställningstagande. För att kunna göra klart vilka instituerade normer 
som väger tyngst har jag valt att utgå från kampanjen från Europaparlamentets 
jämställdhetsutskott. Jag menar att denna är uttryck för något som skulle kunna liknas vid en 
”EU-syn”. Detta material är tillsammans med den nolltolerans mot tvångsprostitution som 
antagits i Europaparlamentet, det gemensamma ställningstagande Europaparlamentet gör inför 
Fotbolls-VM 2006.  
 
Från svensk sida är det intressant att se vilket utrymme de svenska värderingarna får i EU-
kampanjen men framför allt är Sverige med sin normativa lagstiftning och fördömande av  
sexköp  unikt i EU och utgör därför en ”extrempunkt”. Som jag tidigare nämnt är det svårt att 
skilja den akademiska sfären och den politiska debatten eftersom man i debatten tenderar att 
göra etiska ställningstaganden som man sedan förankrar genom att hänvisa till forskare och 
akademisk forskning.  I mångt och mycket baseras debatten på ideologiska ställningstaganden 
där den individuella rätten ställs mot en förtryckande struktur och där det krävs att man gör en 
prioritering av vad som skall väga tyngst. Jag har valt att utgå från de röster som hörts i 
debatten. Den svenska genom JämO och Claes Borgström som fått stor uppmärksamhet i 
Tyskland och blivit kritiserad av bland annat tyska kvinnorådet. Eftersom problemet med en 
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ökad trafficking uppstår i just Tyskland är det väsentligt att få fram den tyska diskursen och 
därför har jag valt att titta på kampanjen ”ab pfiff – Schluss mit Zwangsprostitution” som är 
initierad av det tyska kvinnorådet med stöd från såväl Berlins borgmästare som Tyska 
Fotbollsförbundet.  
 
Borgströms förslag på bojkott har mött ett stort motstånd även i Sverige. JämO:s utspel skulle 
kunna anklagas för att inte representera det” typiskt svenska” och likaså att kvinnorådet inte 
återspeglar ”typiskt tyska” värderingar. JämO:s förslag på bojkott har mötts av en bred kritik 
men det är inte förslaget på bojkott som ligger i fokus för min analys.  Fokus ligger snarare på 
att titta på hur trafficking som fenomen beskrivs och förklaras i respektive land och i EU. Vad 
är trafficking? Varför uppstår det?  Hur kan man hantera det? Jämo är för närvarande den 
enda statliga myndigheten för jämställdhetsfrågor och styrs av regleringar genom förordning 
1991:1438 från regeringen. JämO Borgström måste förhålla sig till dessa förordningar och 
som ämbetsman skall hans arbete utgå från och präglas av den svenska politiken. Jag menar 
att det bakom hotet om bojkott vilar värderingar/institutioner som en majoritet av svenska 
folket är beredda att ställa sig bakom. Dessutom finns det en förankring i och en koppling till 
den svenska prostitutionslagen, inte minst för att denna i den europeiska traffickingdebatten 
har kommit att uppmärksammas.  Jag menar att man därför utifrån JämO:s uttalanden om 
Fotbolls-VM kan tala om en svensk diskurs när det gäller prostitution och trafficking.  
 
 

3.2 Diskursteori 
 
Utgångspunkten för diskursteorin och dess analys är att språket inte återger verkligheten utan 
snarare bidrar till att forma den. Det diskursiva synsättet bryter distinktionen mellan idé och 
verklighet, där språket formars i en social kontext och sociala fenomen aldrig är definitiva 
utan kan omformas. Diskurser är således dynamiska eftersom regelsystemen i dem förändras. 
Detta medför en evig kamp om att definiera samhälle och identitet, alltså en maktaspekt där 
olika maktordningar sätter gränserna för vårt sätt att tänka och handla.29  Michael Foucault är 
starkt förknippad med diskursanalys och menar att diskurser är ”hela den praktik som 
frambringar en viss typ av yttranden”. Diskursen blir ett regelsystem som legitimerar vissa 
kunskaper men inte andra och samtidigt pekar ut dem som har rätten till auktoritet. Vad kan 
sägas? Vem får säga det och varifrån? Med hjälp av diskursanalysen kan man därför 
undersöka från vilka positioner något sägs och hur det sägs.  När vissa kunskaper legitimeras 
mellan människor medför det möjligheter för vissa och begränsningar för andra, diskursen 
angränsar vad som är sant och därmed även i förlängningen vad som ger mening.30   
 
I enlighet med Foucault betonar man i diskursteorin det gemensamma och således 
sammanhållande i diskursen snarare än motsättningar i de samma. När motsättningar trots allt 
behandlas handlar det snarare om relationer mellan olika diskurser och det är framför allt då 
man kan hävda att maktaspekten blir central. När diskursen sätter gränser eller blir en kamp 
om meningsskapande blir följden att diskurser handlar om makt. När fokus läggs på olika 
konkurrerande diskurser blir det relationerna mellan olika grupper i samhället som påverkas. 
Diskursiv makt kan således liknas vid maktens tredje ansikte och makten över tanken, där 
olika diskurser kan existera parallellt och konkurrera om vilken sanning som skall anses vara 

                                                 
29 Winther & Phillips 2000 ”Diskursanalys som teori och metod” sid: 31 
30 Bergström & Boréus 2000 ”Textens mening och makt” sid: 225f 
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den rätta.31 Genom att fokusera på ett område och olika diskurser kan man undersöka var den 
ena eller andra diskursen är dominerande, var det råder strid mellan olika diskurser men även 
vilka ställningstaganden samtliga diskurser kan enas kring.32 Det är viktigt att poängtera att 
diskursanalysen inte fokuserar på aktörer eller aktörers handlingar, inte heller på deras 
bakomliggande motiv utan fokus för diskursanalysen är de tvingande normer som diskursen 
skapar.33  
 
Diskursen skapar regler och gränser för hur vi skall identifiera begrepp såsom prostitution och 
trafficking. Detta påverkar gränserna och möjligheterna för hur nationell prostitutionspolitik 
kan utformas. Men diskursen bär även på en maktaspekt, som i fallet med denna uppsats när 
EU:s medlemsländer skall enas om gemensamma ställningstaganden i frågor som rör 
konkurrerande diskurser. 
 
 
3.2.1 Diskurs som analysteknik 
Diskursanalysen söker efter ”föreställningar om” eller ”synen på” ett visst fenomen.34 
Diskursen skapar och reproducerar versioner av verkligheten som betraktas som sanna och det 
är en kartläggning av dessa versioner som diskursanalysen vill åstadkomma. Varför blir vissa 
versioner sedda som sanna medan andra inte blir det? Diskursanalyser genomförs inom flera 
sorters samhällsvetenskaper och det bör påpekas att den knappast kan säjas följa någon 
specifik metodinriktning, därför är det inte heller någon självklarhet vilket tillvägagångssätt 
som ska användas när man gör en diskursanalys. För att jag ska kunna uppfylla mitt syfte har 
jag valt att göra en analys i två steg. Det första steget baseras på Murray Edelmans diskursiva 
analysram som fokuserar på problembilden, såsom denna beskrivs av Bergström och 
Boréus.35  För att komma åt de diskursiva föreställningarna och se vilka ideal som ligger till 
grund för dessa, eller alternativt inte ligger till grund, kan man använda sig av en metod för att 
kartlägga problembilden. Inom politiken formuleras ofta mål och då handlar det om att 
identifiera problem, orsakerna till problemen samt lösningar till desamma. När detta sker 
innebär det att vissa förklaringar dominerar framför andra och det är dessa förklaringar jag har 
för avsikt att precisera i min undersökning. När vissa förklaringar dominerar och blir gällande 
genom skriftliga dokument begränsas debatten och därmed även möjligheterna att forma 
arbetet mot trafficking. Jag har för avsikt att i kapitel fyra strukturera mina tre analysmaterial 
efter nedanstående schema, enligt teorin skall texten själv peka ut vad som är vad.  
 
 

1. Problem  
2. Orsaker till problem 
3. Lösningar till problem 

 
 
 
 
Jag är i detta första analyssteg inte ute efter att undersöka eller avslöja bakomliggande motiv 
eller intentioner och detta är inte heller är diskursanalysens fokus. Genom att använda mig 
utav Edelmans analysram begränsas min egen möjlighet att värdera informationen i 
dokumenten. Detta är positivt eftersom det är mina instansers egen syn på problemet som är 
viktig att få fram för att sedan kunna fullfölja analysen.  Jag har för avsikt att fokusera på det 
                                                 
31 Ibid. sid: 226, 236 
32 Winther & Phillips (2000)  
33 Bergström &Boréus (2000) sid: 236 
34 Bergström & Boréus (2000) sid: 237 
35 ibid. sid: 240ff 
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som faktiskt står skrivet i dokumenten. I viss mån kan det vara relevant att även påtala vad 
som inte beskrivs som problem, orsak eller lösning, detta möjliggör en mera tolkande analys 
vilket jag vid behov ämnar att göra. Skulle jag välja att tolka dokumenten utifrån vad som inte 
uttrycks måste jag vara medveten om att detta görs utifrån min egen förförståelse. Detta 
medför att jag måste ta med i beaktande att mina egna värderingar om vad som är 
problembilden inte är väsentligt för min analys. I största möjliga mån skall jag därför försöka 
undvika att fokusera på det som inte uttrycks explicit i texten.   
 

3.3 Idéanalys 
 
Med en idéanalys, i enlighet med svensk statsvetenskaplig tradition, blir analysobjektet en 
eller flera politiska ideologier eller så vill man i en speciell fråga eller debatt återge de idéer 
som ligger till grund för desamma. En innehållslig ideanalys syftar till att söka efter logiken i 
en viss ideologisk argumentation. Syftet blir att kartlägga argumentationen och rekonstruera 
argumenten för att sedan knyta samman argumentationen genom att identifiera och knyta den 
till olika ideologier eller ideologiska förändringar. Som analytiskt instrument kan man 
använda sig av idealtyper, vilka är tankekonstruktioner och inte skall ses som rena 
beskrivningar av verkligheten och behöver inte heller kunna avläsas i verkligheten. Idealtyper 
används för att renodla vissa drag eller för att rekonstruera idésystem för att sedan formulera 
hypoteser utifrån dessa eller använda typerna som raster att lägga över texter.  Man väljer att 
konstruera idealtypiska ”ideologier” utifrån en politisk- teoretisk referensram sedan att 
granska idéer som är relevanta för frågan eller diskussionen man har för avsikt att undersöka. 
Man får därmed en typologi som analysverktyg och utifrån denna kan man sedan klassificera 
sitt undersökningsobjekt. 36  
 
 
3.3.1 Idealtyper som analysteknik 
Jag har valt att använda mig utav två idealtyper för att kartlägga vart i Traffickingdebatten 
unionen och länderna har sina ”hemvister”.  De två typerna skulle kunna ses som två 
extremer, vilket jag är väl medveten om, men jag anser att dessa räcker för att uppfylla mitt 
syfte. Eftersom avsikten är att dela upp materialet i skillnader och i likheter, i enlighet med 
prostitutionsdebatten, krävs en tydlig gräns. Eftersom de två är så pass olika bör jag inte få 
något problem med att placera in mitt material i idealtyperna. Jag påstår inte att uppdelningen 
är helt vattentät eftersom en konsekvens skulle kunna bli att det, kring vissa av de idéer jag 
väljer att sortera in materialet, inte går att placera in materialet. Skulle detta uppstå nöjer jag 
mig med att konstatera att ingen av idealtyperna är passande. Detta innebär att jag tar hänsyn 
till att materialet kan avvika från mina idealtyper och att jag inte skall ”tvinga” in mitt 
material i idealtyperna om det inte finns någon uppenbar koppling till dessa.   
 
 

                                                 
36 Bergström & Boréus (2000) sid 153ff 
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3.3.2 Feminismen – förenare och särskiljare 
Det som man ibland brukar kalla ordboksdefinition av feminism gör gällande att en feminist 
är en person som anser att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör 
ändras.37 Denna definition beskriver hur samhället ser ut samtidigt som den för med sig en 
uppmaning till förändring. Detta skulle man kunna hävda vara feminismens eller 
feminismernas minsta gemensamma nämnare. Den sexuella revolutionen innebar för många 
kvinnor en mer jämlik roll i förhållande till männen och den har inneburit att normerna kring 
sex och sexualitet förändrats. Genom denna revolution blev det okej även för kvinnor att 
känna njutning och lust till sex.  Men p-piller och de nya attityderna till sex förde även med 
sig “konsekvenser” såsom ”herrtidningar” som Playboy och tillgången till pornografi ökade 
drastiskt vilket flera feminister ledde till än ännu större objektifiering av kvinnor. Detta är 
utgångspunkten för den paradox som delar in det feministiska lägret i två: liberalfeminismen 
och radikalfeminism.  Ett stort och fritt handlingsutrymme för kvinnan står mot en hierarkisk 
syn där detta handlingsutrymme starkt begränsas av den strukturella underordning kvinnor 
befinner sig i.  
 
Radikalfeminister menar att prostitution är en del av en större struktur medan liberaler väljer 
att se prostitution som transaktioner på en marknad där den enda skillnaden ligger i att 
produkten som säljs är en sexuell tjänst. För liberala feminister blir det därför individens fria 
val som måste säkerställas. Den prostituerade måste ha möjlighet att välja att sälja tjänsten 
eller inte och även själv få bestämma och avgöra under vilka villkor transaktionen utförs. 
Detta innebär i förlängningen att den liberala feminismen förordar en avkriminalisering av 
prostitution eftersom man menar att en kriminalisering begränsar de mänskliga fri- och 
rättigheterna. I prostitutionsfrågan ligger problematiken i synen på de prostituerade och man 
menar att antingen väljer man att utmåla de prostituerade som offer eller som moraliskt 
förtappade och därmed blir de symboler för samhällets moraliska förfall. Den prostituerades 
mänskliga rättigheter förbises därför lätt genom exempelvis försök till kontroll från samhället 
eller våld från kunder. Liberalfeminister vill därför att prostituerade ska ses som vuxna 
agenter som själva klarar av att bestämma över sina liv.38

 
För radikalfeminismen är prostitutionen en del av en större förtryckande struktur. Man ser 
prostitution som en central del av den struktur som består av män och kvinnor och en hierarki 
som placerar mannen i främsta rummet. Radikalfeministerna finner det därför viktigt att 
poängtera och visa på att de prostituerade i de allra flesta fall är kvinnor. Prostitution innebär 
att man säljer sin sexualitet och prostitution skall snarare ses som ett uttryck för den 
hierarkiska ordningen mellan män och kvinnor än som ett uttryck för sexualitet. Prostitution 
ses som förtryckande för alla kvinnor, inte bara för de prostituerade, eftersom den 
reproducerar bilden av kvinnor som sexuella objekt. Men även risken för att bli prostituerad 
ses som ett hot mot alla kvinnor eftersom det i patriarkatet ses som skamligt att gå in i 
prostitution. Eftersom det inte finns ett liknande hot för män anser man att hotet i sig är 
förtryckande. För att lösa problemet med prostitution måste man således fokusera på mäns 
beteende och mäns syn på kvinnor. Det är köparna av sexuella tjänster och inte säljarna som 
blir intressanta till skillnad från den liberala feminismen. Prostitution är ett förtryck i sig och 
då är den prostituerades fria (eller ofria) vilja inte relevant. 39  
 

                                                 
37 Gemzöe, Lena (2004) ”Feminism” 
38 Arnberg, Klara (2003) “Sökandet efter den prostituerades röst”  sid: 8f 
39 ibid. sid: 9ff 

 21



 
3.3.3 Mina Idealtyper 
Min första idealtyp som jag väljer att döpa till Sex Workers Rights är starkt influerad av 
liberala idéer, där individens fria val står i centrum. Denna idealtyp har i debatten sin främsta 
förespråkare i organisationen Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW). 
Denna organisation fokuserar på att förverkliga och förtydliga kvinnors mänskliga rättigheter 
och på så sätt arbeta mot människohandel. Organisationen betonar kvinnans fria val, även 
inom prostitutionen. Man menar att de prostituerade som grupp stigmatiseras och begränsas 
genom en moraliserande inställning till prostitution. GAATW fokuserar på de förhållanden 
som kvinnor lever under och därför arbetar och strävar de heller inte efter att förbjuda 
prostitution.40  Min idealtyp är till största delen formad och influerad av GAATW:s 
argumentation och från den främsta av de akademiska förespråkarna av denna inriktning: Jo 
Doezema.41  
 
Min andra idealtyp har jag valt att benämna som Abolitionism och tar sin utgångspunkt i 
något som skulle kunna liknas vid radikalfeminism. Benämningen är ursprungligen hämtad 
från den rörelse som kämpade för slaveriets avskaffande och började användas i 
prostitutionsdebatten under 1800-talet av en reformrörelse som ville avskaffa myndigheternas 
reglementeringssystem och förordade en kriminalisering av prostitutionen i England.42 
Abolitionismen ser prostitutionen som ett utryck för ett manligt förtryck av kvinnan och ser 
detta som ett strukturfel. Denna sida förespråkas internationellt at av ”Coalition Aginst 
Trafficking in Women” (CATW) och organisationens mål är att uppmärksamma all form av 
sexuell exploatering: prostitution, sexturism, pornografi osv. CATW vill uppmärksamma 
sambandet mellan människohandel och prostitution och menar att kvinnor inte frivilligt ägnar 
sig åt prostitution utan tvingas till det eftersom deras valmöjligheter är kraftigt begränsade.43 
Denna idealtyp är influerad av CATW men även av radikalfeminismen ovan och såsom denna 
beskrivs av Lena Gemzöe.44

 
 Tabell 1: Idealtyper 

Sex Workers Rights 
(SWR) 

Abolitionism  
 
Prostitution  

Frivillig handling 
 
Påtvingad handling  

Transaktion Hierarkiskt förtryck 
Metod   

Legalisering Kriminalisering För att hantera prostitutionen 

Marknaden   
Utbudet (de prostituerade)  Styrs av: Efterfrågan (torskarna) 

Frihet  
Positiv Frihet 
Frihet/rättighet till något. 

 
Negativ frihet.   
Frihet från hinder 

 
 

 

                                                 
40 www.gaatw.net 
41 Doezema, Jo (1998)”Forced to Choose Beyond the Voluntary v. Forced Prostitution Dichotomy” & Doezema, 
Jo, (2000) “Loose Women or Lost Women? The re-emergence of the myth of 'white slavery' in contemporary 
discourses of 'trafficking in women” 
42 Strandberg (2004) sid:22f 
43 www.catwinternational.org 
44 Gemzöe (2004)  
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4. Kampanjernas Problembilder 
 

 

 

 

4.1 EU-parlamentet: “Red Card to Forced Prostitution” 
 
Redan titeln på Jämställdhetsutskottets kampanj avslöjar en hel del om vad som kan anses 
som den ”minsta gemensamma nämnaren” och därmed enligt Foucault det sammanhållande i 
utskottets syn. Man är överens om det faktum att man bör arbeta för att förhindra påtvingad 
prostitution och dess motsatts som därmed borde vara en frivillig prostitution lämnas oberörd. 
Syftet med kampanjen måste ses som en ”utvisning” av påtvingad prostitution, ett enkelt 
uttryck för ett fördömande av fenomenet trafficking.   
 
4.1.1 Problem  
Problemet är enligt utskottets kampanj den sexuella exploatering av kvinnor som uppstår vid 
stora internationella sportarrangemang. Man för även fram det faktum att många kvinnor har 
blivit lurade om jobb och senare blivit tvingade att jobba som sexslavar.45  Jag tycker redan 
här att det är relevant att påpeka att kampanjen som riktar sig mot traffickingproblemet enbart 
talar om kvinnor som luras till att bli sexslavar, det faktum att man räknar med att över hälften 
av offren för trafficking är barn, har glömts bort.  
 
4.1.2 Orsaker till problem 
Man menar att” the demand for prostitution and sexual services is said to increase 
dramatically during events as the Olympic Games, other international sports events…”46 och 
därför blir orsakerna till problemet (den sexuella exploateringen) att efterfrågan på sexuella 
tjänster ökar. Samtidigt pekar man på att orsakerna kan härledas till att de öppna gränserna 
mellan EU-länderna inte enbart fört gott med sig, utan också gjort det lättare för kriminella 
organisationer att bedriva verksamhet över Europa.  
 
4.1.3 Lösningar till problem 
I Parlamentets kampanj för man fram vikten av vaksamhet som en faktor för att kunna skydda 
kvinnor från exploateringen: ”…for vigliance to protect women from this type of 
exploatation.”47  Att skydda kvinnorna skulle därför kunna ses som en definition på lösning. 
Även om detta skulle kunna tolkas som enbart en temporär och akut lösning (vilket inte 
uttrycks i texten) så måste det faktum att man anser att man bör skydda kvinnor ses som ett 
försök till lösning för att uppfylla syftet: att ”utvisa” prostitutionen. Mera konkreta lösningar 
föreslås i förslaget till resolution. Man förordar en internationell hotline per telefon som skall 
finns som  “help to women forced into prostitution and other victims who find themselves 
                                                 
45 Committeee on Womens Rights and Gender Equality (2006) ”Showing the red card to forced prostitution - 
Background”  
46 Ibid 
47 Ibid 
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often isolated in housing units or industrial zones, unable to speak the language of the 
country of transit or destination, lacking basic information whom to address and what 
measures to take”48  
En ytterligare lösning som föreslås är en förebyggande kampanj som vänder sig till potentiella 
offer för att informera dem om risker och faror med att bli fast i trafficking-nätverk och 
därmed bli offer för påtvingad prostitution och sexuell exploatering.49 Parlamentets mer 
konkreta förslag till lösningar är alltså även de fokuserade på att skydda kvinnorna. 
 
 
4.1.4 Sammanfattning av kampanjen 
Jag har i modellen nedan försökt att sammanfatta Kvinnoutskotets kampanj ”Red card to 
forced prostitution” utifrån analysramen med problembild. Syftet är att visa vilken syn på 
trafficking och prostitution som går att urskilja.  
 
Modell I 

 
 

 
Prostitution 

 
Frivillig 

 
Påtvingad 

 
Medveten 

 
Omedveten 

 
Trafficking 

Det kampanjen gör är en uppdelning i ”frivillig” och ”påtvingad” prostitution. Man lägger 
sedan inget fokus vid den frivilliga utan kopplar den påtvingade till de kvinnor som blir lurade 
in i sexindustrin. Detta blir således en för kvinnorna omedveten, påtvingad prostitution och 
det blir till den definitionen man gör ett likhetstecken till trafficking.   
 
Enligt problembilden är problemet sexuell exploatering av kvinnor vid stora 
idrottsarrangemang. Orsaken till problemet är att efterfrågan på sexuella tjänster ökar och 
detta skall enligt kampanjen lösas genom att skydda kvinnorna. Jag ser en stor svaghet i 
problembilden. Man vill lösa ett problem som bottnar i en orsak, utan att egentligen ta tag i 
orsaken. Man väljer istället att skydda kvinnorna, alltså konsekvensen av orsaken, borde det 
inte vara bättre att förorda en lösning som tar tag i orsakerna, det vill säga tar tag i efterfrågan 
och de öppna gränserna?  

                                                 
48 European Parliament (2006) Session document 1.2.2006 ”Motion for a resolution…” sid: 3 
49 Ibid 
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4.2 JämO: ”Fotbollslandslaget bör bojkotta VM” 
 
Den 2 april medverkade Sveriges Jämställdhetsombudsman Claes Borgström i en debatt om 
människohandel i samband med fotbolls-VM i tv-programmet Agenda på SVT. Där han för 
första gången i Sverige framförde synpunkten att det svenska fotbollslandslaget (av många 
refererat till som: Sverige) bör bojkotta turneringen som en protest mot den traffickinghandel 
som kommer att öka i samband med turneringen. Jämos ”utspel” resulterade i både en 
nationell och internationell debatt, inte minst i Tyskland där tidningarna rapporterade om 
”Sveriges bojkott” redan i mars efter Borgströms uttalande i tyska tidningen der Spiegel. 50 
Jämo:s uttalande innebar starten på något som skulle kunna liknas vid en kampanj med ett 
övergripande syfte att avskaffa slavhandeln.  
 
4.2.1 Problem  
Enligt Jämo så är problemet ”en vidrig hantering som inte hör hemma i ett civiliserat 
samhälle” och som kommer att öka i samband med sommarens fotbollsfest i Tyskland.51 Med 
vidrig hantering syftar han på den globala hanteringen av människohandel för sexuella 
ändamål. Det mer precisa problemet i hans uttalande blir således den ökning av 
människohandel/trafficking som kommer att uppstå.  Jämo hänvisar till FN:s rapportör om 
mänskliga rättigheter och människohandel som menar att även ”vanlig” prostitution faller 
under begreppet trafficking. Jag tolkar detta som att han med människohandel åsyftar hela 
sexindustrin. Ökningen av människohandeln/sexindustrin blir därmed till problemet.   
 
4.2.2 Orsaker till problem 
Jämo menar även att det finns ett huvudsakligt problem bakom problemet med 
människohandeln, nämligen könsförtrycket och den manliga överordningen. Jämo utrycker 
detta som just ett ”huvudsakligt problem” men i en uppställning av problembilden bli detta 
snarare till en orsak. Människohandeln har då enligt Borgström sin /en av sina orsaker i  
könsförtrycket och den manliga överordningen. När det gäller det mer precisa problemet, 
nämligen ökningen av trafficking så menar Borgström att orsaken är att legaliseringen av 
prostitution ökar efterfrågan. Det är viktigt att poängtera att detta inte uttrycks precist utan i 
förhållande till lösningen. ”Ett effektivt sätt att minska efterfrågan på människohandel är… 
att kriminalisera sexköp”  I förhållande till motsatsen skulle en legalisering innebära en ökad 
efterfrågan. Samtidigt uttrycks: ”där prostitution är legaliserad eller tolererad, där finns en 
större efterfrågan på traffickingoffer och nästan alltid en ökning av antalet kvinnor och barn 
som säljs till kommersiellt sexslaveri.” Legaliseringen av prostitutionen är, enligt Jämo 
orsaken till problemet. 52

 

4.2.3 Lösningar till problem 
Claes Borgströms förslag till lösning på problemet har jag i avsnittet ovan redan presenterat. 
Lösningen är dels att ”Genom att rikta uppmärksamhet mot vår tids slaveri kan vi bidra till att 
den på sikt avskaffas” Uppmärksamhet blir därmed viktigt för att uppfylla det övergripande 
syftet. Mer precis blir lösningen på problemet att kriminalisera sexköp i enlighet med citatet i 
stycket ovan: ” Ett effektivt sätt att minska efterfrågan på människohandel är… att 
kriminalisera sexköp”53

 

                                                 
50 Regeringskansliet (2006) ”Sverige i utländska medier mars 2006”  
51 Borgström, Claes (2006) ”Förslaget om VM-bojkott hotar männens identitet” 
52 Ibid 
53 Ibid 
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4.2.4 Sammanfattning av kampanjen 
Jämos kampanj gör ingen särskillnad på prostitution och trafficking utan talar istället om 
sexindustrin som helhet. En legal sexindustri gör att både prostitution och trafficking/ 
sexindustrin ökar. Men eftersom människohandeln enligt Borgström har en av sina orsaker i 
könsförtrycket och den manliga överordningen så innebär det att trafficking och prostitution 
ligger latent i systemet och att en kriminalisering inte kan stoppa sexindustrin, enbart minska 
den. Kriminaliseringen tjänar därmed inte det syftet, att avskaffa slavhandeln, fullt ut.   
 
Jag har även sammanfattat Jämo:s syn på problembilden i en modell utifrån analysramen och 
synen på prostitution och trafficking.  
 
Modell II 

Förklaring: Trafficking och Prostitution finns latent i systemet oberoende av lagstiftning,  

 

Sexindustri 

 
Kriminaliserad 

 

Legaliserad  

 
 

Trafficking 

 

 
Trafficking 

&  
Prostitution 

 
 

Prostitution 

 

Trafficking 
 

Prostitution 

                   därav ligger detta fält vilande över hela modellen. 
 
Kampanjen målar ut problemet som en ökning av människohandel under VM.  Det är denna 
ökning man därmed vill komma åt och för detta skulle lösningen (att kriminalisera sexköp) 
ses som ett försök att minska efterfrågan, kunna vara relevant. Man minskar, enligt 
Borgströms förslag på lösning, efterfrågan av människohandel och en minskad efterfrågan 
skall då enligt Jämo kunna stoppa den ökade handeln. Men är detta samma som att säga att 
det faktiska problemet med ”hanteringen som kommer att öka” stoppas? Man kan förstå 
resonemanget. Om man får efterfrågan att minska borde den faktiska sexhandeln minska. 
Men i Borgströms går i sin problembeskrivning från att vilja stoppa handeln till lösningar som 
syftar till att minska efterfrågan. Problemet uttrycks som att handeln kommer att öka, inte som 
att efterfrågan kommer att öka, vilket kanske skulle krävas för att problembeskrivningen 
skulle vara vattentät.  
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4.3 Tyskland: ”Ab pfiff – Schluss mit Zwangsprostitution” 
 
I likhet med jämställdhetsutskottets kampanj så avslöjar även Tyska Kvinnorådets titel en hel 
del om syn på prostitution och trafficking. Man förordar ett slut på tvångsprostitutionen och 
indirekt pekar även detta på att man menar att det finns en motsats: en frivillig prostitution. 
Syftet med kampanjen måste precis som rubriken antyder ses som ett försök till slut med 
tvångsprostitution och därmed även ett fördömande av trafficking.  
 
4.3.1 Problem  
I kampanjens handbok betonar man som viktigt att kampanjen riktar sig uteslutande mot ett 
fördömande av tvångsprostitution, inte mot legal och självbestämmande prostitution.54 Man 
påpekar vikten av att göra en differensering när man tittar på problemet. Prostitution är legalt i 
Tyskland och ”… die Entscheidung jeder Frau, die selbstbestimmt in der Prostitution 
arbeiten möchte, ist zu respektieren. Menschenhandel hingegen sind Straftaten und 
Menschenrechtsverletzungen, die entsprechend verurteiltund geahndet werden müssen.”55  
Alltså varje kvinnas som väljer att arbeta med prostitution måste respekteras men 
människohandel måste motverkas. Problemet blir således den illegala människohandel för 
sexuella ändamål som pågår i Tyskland och som man likställer med tvångsprostitution.56  
 
4.3.2 Orsaker till problem 
När man talar om orsakerna till människohandeln/ tvångsprostitutionen menar man att 
självklart är gärningsmannen den ytterst ansvarige och huvudskyldig för att bryta mot 
kvinnors mänskliga rättigheter. Men man menar att det finns andra faktorer som gynnar 
människohandeln och väljer sedan att peka på Tysklands invandringspolitik som en orsak. 
Liksom i de flesta europeiska länder är invandringspolitiken mycket restriktiv och principiellt 
är utformningen av invandringsmöjligheterna mycket snäv. Man pekar på att en legal 
arbetsmigration till Tyskland är så gott som omöjlig. I förhållande till prostitution innebär 
detta att så fort en immigrant från en nation utanför EU ägnar sig åt icke självständig 
prostitution arbetar hon illegalt och är skyldig till ett lagbrott, men detta gäller oberoende av 
om hon arbetar frivilligt eller blir tvingad.57 Problemet med människohandel/ 
tvångsprostitution skulle således bottna i den restriktiva invandringspolitiken.  
 
4.3.3 Lösningar till problem 
Frauenrat påpekar genom kampanjen att polisiära åtgärder ofta setts som det enda sättet att 
upptäcka och hitta fall av människohandel, men att polisiära kontroller inte skall ses som den 
enda möjligheten. Man menar att det krävs hjälperbjudanden och information till de offren för 
människohandeln som lyckats undkomma. När offer lyckas fly skall det finns möjlighet för 
dem att komma i kontakt med sakkunniga, men även personer som kommer i kontakt med 
offer för människohandel skall kunna vända sig hit.  Syftet skall i förlängningen vara att 
kunna utnyttja offrens ”kunskap” för att kunna hitta och straffa de ansvariga för 
människohandeln.58 Lösningen som kampanjen föreslår är således professionell hjälp till 
offren, som då skall generera information om människorna i den illegala 
traffickingverksamheten. 

                                                 
54Deutschen Frauenrat & KoK (2006)”Ab pfiff – Shluss mit Zwangsprostitution”  sid: 2:1 
55 ibid. Sid: 3:11 
56 Se exempelvis Deutschen Frauenrat & KoK (2006) sid 2:1 
57 Deutschen Frauenrat & KoK (2006) sid 3:10 
58 ibid. sid:3:12f 
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4.3.4 Sammanfattning av kampanjen  
Liksom i de två ovanstående kampanjerna har jag valt att sammanställa Ab pfiff-kampanjen i 
en modell som sammanfattar problembilden utifrån synen på prostitution och trafficking.  
 
 
Modell III 

 
 

 
Prostitution 

 
Frivillig 

Påtvingad 
=msk handel 

 
Medveten 

 

Omedveten 

 
Illegal 

 
Legal 

 
Illegal 

Trafficking 

 
Liksom Jämställdhetsutskottets kampanj gör den tyska kampanjen en uppdelning i ”frivillig” 
och ”påtvingad” prostitution. Den frivilliga varianten är, vilket de tydligt för fram, legaliserad 
i Tyskland och utgör därför inget problem enligt kampanjen. Man lägger därför inte heller 
något fokus på denna. Den påtvingade varianten likställer man med människohandel men man 
menar samtidigt att det är den omedvetna definitionen, som just på grund utav att den är 
påtvingad och omedveten inte kan vara legal, som blir likställd med trafficking. 
 
Enligt problembilden är problemet människohandeln/ tvångsprostitutionen. Orsaken är 
Tysklands restriktiva invandringspolitik och detta skall lösas genom en professionell 
hantering och erbjudande av hjälp till offren.  Liksom parlamentets och JämO:s problembild 
ser jag en svaghet i problembilden. Problemet med människohandel har sin orsak i den 
restriktiva invandringspolitiken, vilket för med sig att man inte kan emigrera till tyskland och 
arbeta under lagliga former. Detta är en ekvation som rent teoretiskt skulle kunna hålla. Men 
när det gäller lösningen så förespråkar kampanjen professionell hjälp till offren. Istället för att 
förorda en lösning som tar tag i orsakerna (invandringspolitiken) väljer man även här att lägga 
fokus på att hjälpa de redan utsatta kvinnorna.  Utgår man ifrån att människohandel/ 
tvångsprostitution har sin orsak i den restriktiva invandringspolitiken så måste detta påstående 
i förlängningen mena att en mera tolerant och inbjudande invandringspolitiken skulle 
förhindra den illegala människohandeln. Alltså gör man en koppling till människohandel som 
någonting som bryter mot lagen. Det är ett faktum att en kvinna genom att korsa gränsen till 
Tyskland och arbeta som prostituerad, frivilligt eller genom tvång, bryter man mot lagen. Om 
invandringsreglerna blev generösare (vilket man varken förespråkar eller inte förespråkar) så 
skulle problemet med det man benämner som människohandel/tvångsprostitution försvinna. 
Min kommentar till detta är en: Kvinnorna som genom en mer generös lagstiftning skulle få 
arbetstillstånd skulle således inte vara något problem längre. Det man i först läget definierar 
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som tvångsprostitution blir därmed i praktiken (genom en lapp med ett tillstånd) till en 
frivillig prostitution. Det faktum att den illegala handeln med kvinnor är just illegal är således 
det primära, inte det faktum att kvinnorna trots arbetstillstånd kan tvingas till prostitution av 
en tredje part.   
 
 

4.4 Diskurserna och Integrationen   
 

Tabell 2: Sammanfattning av problembilderna 
 EU JämO Frauenrat 
 
Problem 

 
Sexuell exploatering vid 
stora idrottsarrangemang 
 

 
Ökning av människohandel/ 
Sexindustrin 

 
Illegal människohandel/ 
Tvångsprostitution 

 
Orsak 
 

 
• Efterfrågan ökar 
 
• Öppna gränser 
 

 
• Legaliserad prostitution 
 
• Könsförtryck 

 
• Restriktiv 

invandringspolitik
• Gärningsmännen 

 
 
Lösning 

 
Skydda kvinnorna 
- hotline 
- förebyggande 

kampanj 
 

 
Kriminalisera sexköp 
 
Uppmärksamhet 

 
Professionell hantering & 
hjälperbjudande till 
offren 

 
När man tittar på problembilderna som beskriver den aktuella diskursen kring prostitutions- 
och traffickingfrågan i respektive land kan man se klara skillnader. Men det går även att finna  
likheter. När det gäller problemformulering så är samtliga kampanjer föga överraskande 
överens om att trafficking är ett problem och att detta är någonting som inte borde få 
förekomma. Som jag nämnde i min inledning är ett fördömande av trafficking inte särskilt 
svårt att ställa sig bakom. Kvinnorådet betonar att det är just den illegala människohandeln 
som är ett problem, medan EU-parlamentets kampanj fokuserar på en vidare term i form av 
sexuell exploatering. JämO ser snarare ökningen av sexindustrin som problemet inför VM. 
Detta är förvånande eftersom ett fördömande av sexhandeln som helhet för JämO:s del inte 
varit ett särskilt kontroversiellt ställningstagande, men eftersom fokuseringen på att kartlägga 
problembilden är en form av textanalys innebär det att det är det som uttrycks explicit i texten 
som måste uppmärksammas. Eftersom Parlamentets kampanj måste se som en 
kompromiss/sammanslagning av det som Hoffman kallar medlemsländernas ”nationella 
traditioner och situationer”. De olikartade traditionerna och ”olikheternas logik” måste i 
parlamentets kampanj generera en minsta gemensam nämnare i problembilden. Att parlamentet 
därför talar om sexuell exploatering vid stora idrottsarrangemang som ett problem innebär att 
man talar om ett vitt begrepp som beroende av medlemsstaternas syn på definitionen på sexuell 
exploatering kan tolkas olika men ändå för unionen utgöra en gemensam utgångspunkt.  
 
När det gäller orsakerna till problemet så har JämO och Kvinnorådet något som skulle kunna 
liknas vid varandra. JämO för fram könsförtrycket som en orsak medan Kvinnorådet lägger lite 
av skulden på gärningsmännen när man ser dem som huvudskyldiga iför den illegala 
människohandeln. Detta skulle kunna tolkas som ett erkännande av en manlig överordning men 
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ordet gärningsman (tyskans Täter) behöver inte nödvändigtvis tolkas som en man. Detta 
eftersom även språket utformats med mannen som norm och att en gärningsman därmed kan 
vara en kvinna. Därmed blir det omöjligt att likställa Kvinnorådets uttalande om att 
gärningsmännen är de huvudskyldiga med JämO som talar om könsförtryck. Att Kvinnorådet 
trots allt lägger lite av sitt fokus på gärningsmännen talar inte för att man erkänner en manlig 
överordning.   
 
Kvinnorådet för fram orsaken med Tysklands restriktiva invandringslagar medan JämO 
förklarar problemet med en annan av Tysklands lagar nämligen den som legaliserar 
prostitutionen. Detta är vitt skilda orsaker där Jämo menar att lösningen ligger i att 
kriminalisera sexköp, eftersom orsaken är legaliseringen medan Frauenrat stannar vid att 
påpeka att invandringslagarna utgör en orsak till människohandeln. I detta avseende uttrycks 
väsentliga skillnader i uppfattningar mellan Tyskland och Sverige och detta blir då enligt 
Hoffman ”high politics” med ett identitetspolitiskt mycket känsligt område. I Sverige utgör 
Prostitutionsfrågan en hjärtefråga där man är stolt över att ha varit banbrytande och ser sig 
själv som ett föregångsland. Dessutom är man på offensiven och försöker sprida sin normativa 
lagstiftning till andra länder exempelvis Finland. Även i Tyskland är prostitutionsfrågan het 
potatis eftersom man med den nya lagstiftningen 2002 menar att man gått från att förakta den 
prostituerade till att göra henne om inte högaktad så åtminstone likställd andra människor och 
yrkeskategorier. ”Det är i detta läge som olikheternas logik försvårar steg mot ett fördjupat 
samarbete genom att tvinga fram ett val mellan olika nationella uppfattningar…”59 De olika 
kulturella bakgrunderna har i EU-kampanjen fått uttryckas såsom att orsaken är att efterfrågan 
ökar, återigen uttrycks detta med en väldig bredd och lämnar därmed öppet för tolkningar. Det 
gemensamma ställningstagandet blir därmed något vagt.  Parlamentets kampanj för även fram 
de öppna gränserna som en orsak. Man menar att de öppna gränserna inte enbart för gott med 
sig alltså en form av, om även klen, självkritik. De öppna gränserna är ingenting som varken 
Kvinnorådet eller JämO för fram. Tvärtom så menar ju Kvinnorådet att det ligger ett problem i 
den restriktiva invandringspolitik som försvårar möjligheten att ta sig in i Tyskland på lagligt 
sätt. Detta är ett uttryck för att Kvinnorådet fokuserar på människohandel från länder utanför 
den europeiska unionen och offer från länder där det är svårt att få arbetstillstånd i EU. När 
Jämställdhetsutskottet för fram de öppna gränserna utgör dessa istället ett problem vilket 
antyder att traffickingproblemet finns och fokuseras till arbetet inom EU.  
 
Förslagen till lösningar på problemet ser liksom orsakerna vitt skilda ut. När JämO och den 
svenska synen förordar en kriminalisering av sexköp för att komma till rätta med problemen så 
fokuserar den tyska kampanjen från kvinnorådet på att bemöta de traffickerade offren 
professionellt och erbjuda dem hjälp. Fokus på lösningarna ligger således på offren medan 
JämO:s kampanj snarare fokuserar på köparna, vilka man menar är gärningsmän. EU-
parlamentets kampanj går i linje med Tyska Kvinnorådets och fokuserar även den på 
kvinnorna, i syfte att skydda dem innan de blir offer för trafficking. Skillnaden blir då att det 
tyska förslaget fokuserar på hjälp efter det att kvinnorna blivit offer för trafficking medan 
parlamentets syfte blir mera preventivt för att skydda potentiella offer. Den förebyggande 
kampanj som föreslås skall riktas till dessa potentiella offer och för att dra en koppling till 
JämO:s föreslagna lösningar så skulle denna kunna liknas vid förslaget på uppmärksamhet. 
Men JämO påtalar inte vem eller vilka det är som skall uppmärksammas.  
 

                                                 
59 Westberg  (2006) sid:93 
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5. Kampanjerna och ideltyperna 
 
 
 
 
 
 
Jag har för avsikt att i detta kapitel analysera hur kampanjerna förhåller sig till mina valda 
idelatyper som beskrivs i kapitel 3.3.3 och sammanställs i tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1: Idealtyper 

Sex Workers Rights 
(SWR) 

Abolitionism  
 
Prostitution  

Frivillig handling 
 
Påtvingad handling  

Transaktion Hierarkiskt förtryck 
Metod   

Legalisering Kriminalisering För att hantera prostitutionen 

Marknaden   
Utbudet (de prostituerade)  Styrs av: Efterfrågan (torskarna) 

Frihet  
Positiv Frihet 
Frihet/rättighet till något. 

 
Negativ frihet.   
Frihet från hinder 

  

 

5.1 Prostitution 
 Prostitution beskrivs av JämO genom att använda sig utav källor som menar att även ”vanlig 

prostitution” faller under kategorin trafficking. Detta eftersom prostitution ytterst sällan pågår 
utan något tvångsmedel. Han för i inledningen även fram att kärnan i den manliga identiteten 
anses ligga i att män ska vara överordnade kvinnor och ha rätt till kvinnors kroppar.60 Detta 
innebär att Jämo faller under idealtyp två: Abolitionism eftersom han påtalar en hierarkisk 
ordning och dessutom menar att prostitution sker med någon form av tvång. Det Tyska 
Kvinnorådet menar att Prostitution skall ses som någonting lagligt och självbestämt och 
därför fokuserar inte kampanjen på denna prostitution.  Man gör uppdelningen i frivillig och 
påtvingad prostitution och menar att det bara är den senare som faller under kategorin 
människohandel.61 Kampanjen menar att man måste respektera varje kvinna som självständigt 
väljer att prostituera sig.62 Detta faller under första idealtypen; SWR eftersom prostitution ses 
som en handling som den prostituerade själv valt att ägna sig åt. Kampanjen lämnar öppet för 
att det kan finns kvinnor som inte självständigt gör detta val men det faktum att man pekar på 
att det finns prostituerade som inte styrs av något tvång placerar kampanjen i SWR-gruppen.  
I likhet med Kvinnorådet så för även Parlamentets jämställdhetsutskott fram uppdelningen i 

                                                 
60 Borgström (2006)  
61 Deutschen Frauenrat & KoK (2006) sid: 2:1  
62 ibid. sid 3:11 
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frivillig och påtvinga prostitution. Det faktum att man väljer att göra denna uppdelning 
samtidigt som man inte talar om att förbjuda prostitutionen måste ses som ett erkännande av 
SWR:s argument. Genom att tillåta debatten att handla om just frivillig prostitution kontra 
påtvingad legitimerar man argumentet att kvinnorna i sexindustrin faktiskt gjort ett frivilligt 
val genom att arbeta som prostituerade.  

 

5.2 Metod för att hantera prostitutionen 
JämO menar att man måste kriminalisera sexköp för att komma till rätta med 
människohandeln och sexindustrin.63 Detta genererar en tydlig koppling till den 
abolitionistiska ideltypen som även den förordar en kriminalisering. Kvinnoutskottet menar 
att man måste respektera de kvinnor som väljer att prostituera sig och detta kan man inte göra 
när samhället ”moraliserar” över dessa kvinnor huvuden.64 Detta är helt i linje med 
liberalfeminsimen och SWR som menar att de mänskliga rättigheterna lätt förbises när 
samhället försöker kontrollera prostitutionen som istället borde ses som ”transaktioner på 
marknaden”.  Jämställdhetsutskottet talar varken om en legalisering av prostitution eller om 
en kriminalisering. Därför väljer jag att inte placera in utskottets kampanj i någon av 
idealtyperna. Men det faktum att detta inte nämns skull kunna ses som ett uttryck för att 
metoden att kriminalisera alternativt legalisera är ett ”high-politics” ämne, där Hoffman 
menar att det är mindre troligt att staterna accepterar förluster. Integrationen försvåras därmed 
och detta skulle det faktum att jämställdhetsutskottet inte tar ställning mycket troligt kunna 
vara ett uttryck för. 
 

5.3 Marknaden  
När det kommer till marknaden är samtliga tre kampanjer ganska överens. Man menar att 
marknaden styrs av efterfrågan (torskarna)  och inte av utbudet (de prostituerade). JämO 
menar att eftersom kvinnor ses som underordnade så anser män att de har rätten till kvinnors 
kroppar. Detta tillsammans med det faktum att prostitution aldrig sker utan någon form av 
tvång65 placerar JämO i den abolitionistiska gruppen där marknaden styrs av torskarnas 
efterfrågan. Kvinnorådet hamnar också i denna kategori eftersom när man talar om orsakerna 
menar att det självklart är gärningsmannen som är den ytterst ansvarige och huvudskyldige för 
att bryta mot kvinnors mänskliga rättigheter.66 Även Jämställdhetsutskottet placerar sig i den 
andra idealtypen eftersom man påtalar att orsaken är att efterfrågan på sexuella tjänster ökar.67

5.4 Frihet  
När det gäller att analysera kampanjernas förhållande till frihetsbegreppet blir detta snarare en 
uppfattning om kampanjerna som helhet än en vanlig textanalys. Jämo menar att man måste 
kriminalisera sexköp för att värna om respekten för de mänskliga rättigheterna. Man för fram 
rätten att växa upp i en trygg omgivning och rätten att undgå alla former av övergrepp och 
exploatering. Detta utgör då en rätt till frihet från dessa hinder för att kunna leva ett värdigt 
liv. Således en negativ frihet vilken kategoriseras in i min andra, abolitionistiska idealtyp. 
Tyska Kvinnorådet poängterar att man inte får fördöma och moralisera över de prostituerade 
kvinnors val. Att acceptera och försäkra sig om att kvinnorna själva får styra över sitt arbete, 
                                                 
63 Borgström (2006) 
64 Deutschen Frauenrat & KoK (2006) sid:3:11 
65 Borgström (2006) 
66 Deutschen Frauenrat & KoK (2006) sid:3:11 
67 Committeee on Womens Rights and Gender Equality (2006) 
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antingen som egenföretagare eller som anställda, blir därför viktigt. Man för fram den tyska 
lagen som gör gällande att prostituerade skall omfattas av arbetslagstiftningen. Detta innebär 
att man poängterar de prostituerades lika rätt till försäkringssystem och så vidare. Alltså en 
positiv frihet och rättighet till något. Den prostituerade skall ha friheten att leva som hon själv 
finner lämpligt vilket faller under idealtypen SWR. När det gäller jämställdhetsutskottet är det 
svårt att placera kampanjen i någon av idealtyperna. Frihet till och frihet från är inte riktigt 
applicerbart på kampanjen som är alltför allmän och inte talar om problemet på detta sätt.  

 

5.5 Sammanfattning av ideltyperna  
 
 
Tabell 3: Sammanfattning av utfallet 

Sex Workers Rights 
(SWR) 

Abolitionism   ?  
 
Prostitution  

      

 

 

   

 
  

Metod 
För att hantera prostitutionen 

 

 

 

 

   

 

Marknaden 
Styrs av: 

 
 

 

      

   

Frihet      

  
 

 

 = EU-parlamentet   = Tyska Kvinnorådet                  = JämO 
 
 
Av de fyra begrepp/variabler jag valt att titta närmare på för att tolka kampanjerna, 
överensstämmer samtliga enbart i ett av fyra fall. Det tyska Kvinnorådet följer i tre av fyra 
variabler Sex Workers Rights-argumentation och JämO ligger i samtliga variabler stadigt i 
den abolitionistiska idealtypen, vilket måste ses som föga förvånande. Parlamentets kampanj 
kunde enbart placeras in i två av de fyra variabler vilket skulle kunna tolkas som en svaghet 
för undersökningen. Men detta hade inte kunnat lösas med flera idealtyper eftersom problemet 
snarare ligger i att kampanjen är alltför allmän för att kunna kategoriseras in i mina variabler. 
Men det faktum att kampanjen från EU-parlamentet är så pass vag kan förklaras av att den 
utgör en minsta gemensam nämnare för jämställdhetsutskotetts parlamentariker.  Vid 
jämställdhetsutskotetts seminarie på internationella kvinnodagen där kampanjen presenterades 
fick jag intrycket av att den tyska synen och sex workers rights-rörelsen starkt influerade 
arbetet mot trafficking. Därmed fick jag även intrycket av att den svenska synen förbisågs.  
Detta kan genom mitt utfall bekräftas, även om det är med minsta möjliga marginal. Tyska 
Kvinnorådets diskurs faller samman med samtliga av parlamentets som går att placera, alltså i 
två av fyra. JämO:s kampanj överensstämmer enbart i synen på marknaden och vad denna 
styrs av, alltså enbart i en av fyra variabler. Marknaden är dessutom den variabel där också 
Frauenrat placerar sig i den abolitinistiska idealtypen, vilket gör sambandet mellan EU-
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parlamentet och Jämo ännu lite svagare eftersom kopplingen skulle kunna förklaras av att 
Kvinnorådet placerar sig i samma idealtyp.  
 
Utfallet visar tydligt på att den svenska synen använder sig utav de abolitionistiska 
argumenten medan den tyska är starkt influerad av Sex Workers Rights-rörelsen. Men man 
kan inte hävda att EU-parlamentet influeras mer eller mindre av någon av idelatyperna. 
Snarare är det så att man skulle kunna påstå att parlamentets kampanj följer den tyska 
inställningen i större utsträckning än den följer den svenska.  
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6. Avslutning 
 
 
 
 
 

6.1 Sammanfattning   
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka instituerande normer som går att urskilja 
i EU:s förhållningssätt gentemot traffickingproblemet inför sommarens fotbolls-VM och hur 
dessa återspeglar de svenska respektive tyska värderingarna. Uppsatsen tog sin 
ursprungspunkt i det institutionella perspektivet och kring Hoffmans teori om den europeiska 
integrationsprocessen. Hoffman menar att när det kommer till ställningstaganden kring ”high 
politics” tvingas medlemsländerna välja mellan olika nationella modeller som växt fram 
genom ”nationella traditioner och situationer”, där länderna har egna unika och historiska 
erfarenheter. Hoffman menar att det inom dessa områden därför är mindre troligt att staterna 
accepterar att förluster inom ett politikområde kompenseras med vinster på ett annat. De 
grundläggande skillnaderna mellan medlemsstaterna försvårar därför integrationen inom 
identitetspolitiskt känsliga områden. Detta skulle förklara bestående meningsmotsättningar 
eftersom olikartade traditioner är svåra att förena men spelar en viktig roll för att ge det 
nationella medborgarskapet en praktisk innebörd.  
 
För att kunna förklara svårigheterna med att integrera länderna i ett gemensamt 
ställningstagande har jag genomfört en diskursanalys för att fastställa hur EU, Sverige och 
Tyskland ser på trafficking.  Jag har även gjort en idéanalys för att kartlägga vart unionen och 
länderna har sina ideologiska hemvister i prostitutionsdebatten. Jag har genom min analys 
konstaterat att Europaparlamentets syn är en kompromiss/sammanslagning av det som 
Hoffmans beskriver som ”nationella traditioner och situationer”. Detta genererar att man i 
kampanjen väljer att stanna vid de minsta gemensamma nämnarna i förhållande till Sverige 
och Tyskland. EU-kampanjen uttrycker sig med en väldig bredd och lämnar öppet för 
nationella tolkningar vilket, eftersom uppsatsen konstaterar att de tyska och svenska bilderna 
skiljer sig väsentligt åt, måste ses som ett måste för att överhuvudtaget kunna få till stånd 
någon form av integrerat samarbete. Parlamentets syn på trafficking följer den tyska 
inställningen i större utsträckning än den följer den svenska, även om detta påvisas med 
minsta möjliga marginal. Utfallet visar även tydligt att den svenska synen använder sig utav 
de abolitionistiska argumenten medan den tyska är starkt influerad av Sex Workers Rights-
rörelsen. Däremot kan jag inte bevisa att EU-parlamentet influeras mer eller mindre av någon 
av idelatyperna.  
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6.2 Reflektioner och Vidare forskning 
 
Ett bakomliggande syfte till denna uppsats var att påvisa sambandet mellan en legaliserad 
prostitution och trafficking. Ett samband som skulle innebära att det vore omöjligt att tala om 
prostitution i termerna ”frivillig och påtvingad”. Genom mitt mera precisa syfte och mina 
frågeställningar har jag inte kunnat påvisa detta, dock har jag kunnat konstatera det inom EU 
råder oenigheter kring ett samband eller ickesamband och att detta då bli ett 
integrationsproblem för unionen.  
 
I Tyskland, där prostitutionen är laglig och reglerad, betonas uppdelningen i frivillig och 
påtvingad prostitution, där den påtvingade direkt likställs med människohandel. För att kunna 
fortsätta driva min hypotes skulle kommande forskning fokusera på skillnaderna som görs i 
synen på de prostituerade. Att närmare undersöka de kvinnor och flickor som frivilligt väljer 
prostitution som ett yrke och de som omedvetet traffickeras över nationella gränser i syfte att 
tillgodose en efterfrågan i sexindustrin. Att jämföra tyska prostituerade kvinnor med kvinnor 
från de forna östländerna som idag befinner sig i sexindustrin hade varit oerhört intressant. 
Vilka är kvinnorna som ”frivilligt” går in i prostitutionen?  Vilken bakgrund har de? Finns det 
andra inkomstinbringade arbeten som de skulle kunna välja istället för prostitution? Den 
abolitionisktiska rörelsen med strukturperspektivet menar att det finns ett förtryck av kvinnor 
där över/under- ordningen får styra. Detta innebär en automatisk rankning där kvinnor 
värderas lägre än män.  Eftersom kvinnor är underordnade innebär det att man inte kan tala 
om fria val eftersom dessa val är begränsade av den överordnade strukturen.  
 
Ab pfiff-kampanjen menar att den stora ”tvångsprostitution” kan härledas till Tysklands 
restriktiva invandringspolitik. Denna syn för med sig tankar om att en mera öppen 
invandringspolitik skall kunna minska den illegala människohandeln. Att korsa gränsen för att 
utan arbetstillstånd ”arbeta” som prostituerad, vare sig det är frivilligt eller under tvång, ses 
idag som en kriminell handling. Genom att tillåta utländska prostituerade att arbeta i Tyskland 
skulle således problemet, med tyska ögon sett, försvinna. Det faktum att den illegala handeln 
med kvinnor är just illegal är således det primära, inte det faktum att kvinnorna trots 
arbetstillstånd kan tvingas till prostitution av en tredje part.  Med denna syn utgår man trots 
allt ifrån att prostitution och i förlängningen även trafficking, är någonting valbart och 
någonting man väljer framför något annat. Att tillåta utländska kvinnor att arbeta på 
bordellerna i Tyskland är inget argument för att färre mot sin vilja skall tvingas in i 
prostitution. Att tvinga någon in i prostitution är olagligt och därmed spelar det heller ingen 
roll om den som tvingas har arbetstillstånd eller inte. Man måste inse att det är tvånget i sig 
som är problemet, inte det faktum att hallickarna tar in dem i Tyskland med eller utan 
tillstånd. 
 
Jag anser att JämO Claes Borgström och radikalfeminismen har ett stort försprång när de 
väljer att tala om prostitution som en konsekvens av en manlig överordning. Att som den 
mera liberala ansatsen inte kunna erkänna det faktum att det är en viss typ av kvinnor som 
tvingas; inte väljer, att prostituera sig för att kunna överleva innebär en svaghet för hela 
argumentationen. Bland de prostituerade hittar vi inga högavlönade akademiker utan kvinnor 
som växt upp under dåliga förhållanden, ofta blivit sexuellt utnyttjade som barn och som 
dessutom i majoriteten av fallen har en utländsk bakgrund, men detta vägrar SWR-rörelsen att 
erkänna. Exempelvis har 80 % av kvinnorna som arbetar på bordellerna i Holland utländsk 
härkomst.  Medelåldern för kvinnors ”debut” som prostituerade är endast 14år, vilket innebär 
att det inte handlar om kvinnor utan om barn. Den argumentation och det bristande 
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resonemang som jag finner i Sex Workers Rights-rörelsen kan aldrig förenas med de 
grundläggande mänskliga rättigheterna. Dessutom talar man om kvinnors mänskliga 
rättigheter. Man utgår på detta sätt från att kvinnors mänskliga rättigheter är annorlunda och 
att dessa så skall särskiljas från de ”vanliga” mänskliga rättigheterna. En mänsklig rättighet är 
någonting du kan kräva bara utifrån det faktum att du är en människa och dessa skall därför 
inte påverkas av ditt kön. 
 
Jag är som svensk oerhört stolt över Sveriges prostitutionslagstiftning som gör gällande att det 
aldrig under några som helst omständigheter är okej att köpa sex. Däremot är jag bestört över 
att denna normativa lagstiftning för många européer ses som oerhört kontroversiell. Samtidigt 
som Borgström förordar en bojkott av VM, flyttar SWR-rörelsen in i EU-parlamentet där 
seminarier om sexarbete anordnas för de folkvalda. Detta innebär enorma svårigheter för den 
europeiska integrationen och påverkar samtidigt viljan att arbeta med och mot trafficking. För 
att diskutera frågan krävs det att även prostitution diskuteras, vilket för länderna där 
prostitutionen är legaliserat innebär ett ifrågasättande av den nationella politiken och 
suveräniteten. Det faktum att resurserna till arbetet mot trafficking är små, är en konsekvens 
av att det är väldigt få som verkligen vill ta tag i och hantera problemet.  
 
I de olika kulturella bakgrunderna ligger en stor förklaring till hur man ser på prostitution och 
hur man bör arbeta mot trafficking. I tyska Frauenrat vilar en önskan och ett försök att inte 
förakta och se ned på de kvinnor som är prostituerade. Tanken är beundransvärd. Man vill 
upphöja den prostituerade kvinnan från att vara föraktad till att bli en självständig 
yrkesarbetande kvinna. Tyvärr leder detta till att man legitimerar själva prostitutionen mer än 
den prostituerade. Myten om den ”lyckliga horan” tenderar att legitimera en manlig 
överordning vilket är rakt emot visionen om ett jämställt samhälle.  
 
En ytterligare fortsättning på denna uppsats skulle vara att undersöka vad det är som göder 
prostitutionen. Är det efterfrågan på prostituerade som styr utbudet eller är det utbudet med 
prostituerade som genererar efterfrågan?  Efterfrågan på prostituerade borde hos köparna vara 
konstant, eftersom köparna menar att det handlar om ett sexuellt behov. Detta behov borde 
vara konstant och oberoende av om prostitution är legaliserat eller kriminaliserat. Man kan 
välja att tala om köparna som preferens/fixerade förövare och om tillfällighetsförövare. 
Preferensförövarna är de som aktivt söker efter de prostituerade oberoende av om prostitution 
är legalt eller inte. Tillfällighetsförövarna söker inte efter prostituerade på samma sätt utan 
köper sex av ”en slump” beroende av att de ”råkar” befinna sig i en viss situation, exempelvis 
under en semesterresa. Mycket talar för att dessa tillfällighetsförövare skulle kunna stoppas 
med en kriminalisering av prostitution eftersom utbudet av prostituerade då skulle sjunka och 
tillfällighetsförövaren inte skulle kunna ”stöta på ” sexmarknaden på samma sätt.  
 
Till sist vill jag påpeka att det inte handlar om att reglera de prostituerades möjligheter. De 
prostituerade skall inte heller föraktas eller ses ner på. De prostituerade kvinnorna är slavar i 
sexindustrin just på grund utav att det finns en marknad och en efterfrågan. En efterfrågan 
som till största delen kommer från män. Det är ett faktum att det finns män som anser att så 
länge de betalar bra så har de rätten att köpa en annan människa. Det är hos dessa män 
orsakerna till problemet ligger och det är där vi måste börja jobba! 
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