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Summary 
In 2010, a legislative amendment was passed regarding the Swedish Penal 
Code provision in chapter 4 article 1 a, regarding human trafficking. The 
amendment was induced after problems concerning the effectiveness of the 
provision that had been observed. Within the committee appointed in 
response to this, five problem areas was identified; i) the use of improper 
means, ii) the wording of the trade measures, iii) the necessary prerequisite 
regarding control, iv) the reimbursement for consent and v) the necessary 
prerequisite regarding intent. The problems relating to these areas mainly 
consisted of an unclear conceptualization and problems with the application 
of the provision in respect of evidence. The main actions and solutions 
proposed by the committee regarded the removal of the prerequisite 
regarding control, and the change of the prerequisite regarding intent 
concerning the intended exploitation, changing it from only including direct 
intent to also including indirect and intent based on indifference 
(“likgiltighetsuppsåt”). Moreover only minor changes were proposed. With 
exception of the removal of the prerequisite regarding control, the majority 
of the proposals made by the committee were not accepted by the 
government. Instead the government focused on the correspondence 
between the Swedish provision and the international regulations in the area. 
If the proposals made by the committee had been given more impact, the 
intentions of the amendment would likely have been achieved to a greater 
extent. However, the few changes made to the provision regarding human 
trafficking following the 2010 legislative amendment, will probably result in 
the intentions set up by the legislator not being fulfilled. 
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Sammanfattning 
Under år 2010 genomfördes en lagändring rörande den svenska 
bestämmelsen i BrB 4 kap. 1a § avseende människohandelsbrottet.  
Ändringen föranleddes av att problematik avseende bestämmelsens 
tillämpning och effektivitet hade uppmärksammats. Inom ramen för den 
utredning som tillsattes med anledning av detta identifierades fem 
problemområden avseende människohandelsbestämmelsens utformning; i) 
användandet av otillbörliga medel, ii) handelåtgärdernas utformning, iii) 
kontrollrekvisitet, iv) ersättning mot samtycke, och v) uppsåtsrekvisitet. 
Problematiken avseende dessa områden utgjordes i huvudsak av en oklar 
begreppsbildning och bevisproblematik vid tillämpningen av bestämmelsen. 
De huvudsakliga åtgärder och lösningar som föreslogs i utredningen bestod 
bland annat av att utmönstra kontrollrekvisitet, och att förändra kravet på 
uppsåt i relation till de tilltänkta utnyttjandena, från att endast ha omfattat 
avsiktsuppsåt till att även omfatta insikts- och likgiltighetsuppsåt. I övrigt 
föreslogs mindre ändringar av bestämmelsen. Förutom kontrollrekvisitets 
utmönstrande hörsammades emellertid inte majoriteten av utredningens 
förslag av regeringen. Regeringen fokuserade istället på den svenska 
bestämmelsens överensstämmande med de internationella instrumenten. För 
det fall utredningens förslag fått större genomslag hade troligen 
intentionerna med lagändringen i större utsträckning uppnåtts. De få 
ändringar av människohandelsbestämmelsen som 2010 års lagändring 
medförde, torde dock innebära att de intentioner som lagstiftaren hade med 
ändringen inte uppfylls. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Människohandel har under 2000-talet kommit att uppmärksammas som ett 
relativt nytt fenomen, och har varit föremål för omfattande diskussioner 
samt har även kommit att illustreras i film och annan populärkultur.1

 

 Genom 
införandet av människohandelsbrottet i BrB 4 kap. 1a § år 2002, markeras 
samhällets avståndstagande från detta cyniska och hänsynslösa fenomen. 

Genom människohandeln förmås människor att förflyttas från sina 
hemländer till ett främmande och okänt nytt land. I det nya landet utnyttjas 
och exploateras offret för vitt skilda syften. Handeln innebär en kränkning 
av den utsattes människovärde och kan anses vara ett angrepp på dennes 
frihet samt fråntar individen rätten att bestämma över sin egen kropp och sitt 
eget liv. Av denna anledning är det angeläget att den straffbestämmelse 
genom vilket förfarandet skall beivras verkligen uppfyller sitt syfte.  
 
Den svenska människohandelsbestämmelsen har varit föremål för relativt 
omfattande kritik. Kritiken har huvudsakligen baserats på få antal lagförda 
människohandelsbrott; från den 1 juli 2002 till den 1 mars 2008 återfanns 
endast 15 lagakraftvunna domar avseende människohandel.2 Även brister 
avseende bestämmelsens enkelhet att tillämpa, samt problem rörande 
bestämmelsens relation till närliggande brott uppmärksammats.3

 
 

Under år 2010 genomfördes med anledning av detta en ändring av 
människohandelsbestämmelsen. Emellertid fick endast ett fåtal av de förslag 
på effektiviserande lösningar som i den föregående utredningen framförts 
genomslag vid lagändringen. Den fråga som då aktualiseras är om 
lagändringen verkligen medförde en effektivare 
människohandelsbestämmelse? 
 

1.2 Syfte och frågeställning  

Förfarandet att handla med människor som varor är inget nytt fenomen. 
Dock infördes människohandelsbrottet först under 2000-talet i Svensk rätt, 
och har sedan dess införande förändrats och utvecklats löpande. Den senaste 
lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2010, och föregicks av en relativt 
omfattande utredning. Inför lagändringen riktades kritik mot att den 
dåvarande människohandelsbestämmelsens utformning begränsade 
effektiviteten av bekämpandet av människohandel. Det huvudsakliga 
ändamålet med lagändringen var följaktligen, som senare i uppsatsen 
                                                
1 En av de mest kända är möjligtvis Lilja 4-Ever, 2002, av Lucas Moodysson 
2 SOU 2008:41, s. 71 
3 Jmf. Örnemark Hansen, s. 207 
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kommer att beskrivas, att effektivsera tillämpningen av 
människohandelsbestämmelsen.4

 
 

Utifrån denna problematik är syftet med denna uppsats är att utröna 
huruvida förändringarna av utformningen av 
människohandelsbestämmelsen i 2010 års lagändring motsvarar de 
intentioner lagstiftaren hade med lagändringen. För att svara på denna 
fråga ställs följande frågeställningar; 
 

• Hur ser människohandelsfenomenet ut? 
• Vilka omkringliggande och relaterade regelverk omger den svenska 

människohandelsbestämmelsen? 
• Hur har den svenska människohandelsbestämmelsen utvecklats? 
• Vilka intentioner hade lagstiftaren med 2010 års lagändring? 
• Vilka problem med den tidigare utformningen av 

människohandelsbrottet identifierades inför 2010 års lagändring? 
• Vilka lösningar föreslogs och genomfördes med anledning av de 

identifierade problemen? 
• Är det rimligt att anta att dessa lösningar kommer innebära en 

effektivisering av människohandelsbestämmelsen? 
 

1.3 Disposition 

Då människohandel är ett omfattande och invecklat brott undersöks 
inledningsvis människohandel såsom fenomen. En kortare övergripande 
introduktion ges för att ge läsaren en uppfattning om fenomenets 
gränsöverskridande karaktär och omfattning. Därefter beskrivs hur 
människohandelsprocessen typsikt sett ser ut, hur förövarna oftast agerar 
och är organiserade, samt vilka sociala och strukturella orsaker som kan 
ligga bakom människohandelsfenomenet. Det bör poängteras att dessa 
avsnitt på intet sätt är ämnade att ge en komplett och absolut bild av 
människohandelsfenomenet. 
 
Eftersom den svenska människohandelsbestämmelsen till stor del bygger på 
internationella överenskommelser och dokument beskrivs sedan mycket kort 
de viktigaste internationella instrument som föregått och legat bakom den 
svenska bestämmelsen. Därefter beskrivs relaterade och alternativa svenska 
brottsbestämmelser övergripligt. 
 
För att läsaren skall få en uppfattning om hur den svenska 
människohandelsbestämmelsen har fått den utformning som föregick 2010 
års lagändring undersöks därefter rättsutvecklingen av den svenska 
människohandelsbestämmelsen. Inledningsvis genomgås den tidiga 
rättsutvecklingen från bestämmelsens införande till 2004 års utvidgning av 
bestämmelsen. Därefter granskas den för uppsatsen centrala lagändringen, 

                                                
4 Jmf. Örnemark Hansen, 2010, s. 207 
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d.v.s. 2010 års lagändring och dess förarbeten. Intentionerna med 
lagändringen undersöks och de av utredningen identifierade 
problemområdena beskrivs. 
 
I efterföljande avsnitt undersöks sedan de centrala identifierade 
problemområdena. Då utgångspunkten tas i de av utredningen identifierade 
problemområdena, undersöks först närmare orsakerna till utredningens 
ställningstagande samt vilka ändringsförslag som av utredningen föreslås. 
Därefter granskas regeringens ändringsförslag och orsakerna till dessa. Viss 
relevant rättspraxis undersöks också. 
 
Slutligen analyseras de olika ställningstaganden och förslag som 
dessförinnan beskrivits, med utgångspunkt i vad som tidigare i uppsatsen 
utretts och undersökts. Även viss annan perifer, men relevant, problematik 
berörs. Därefter avslutas uppsatsen med en sammanfattande och 
övergripande reflektion. 
 

1.4 Avgränsning 

Inför 2010 års lagändring utreddes och ändrades förutom 
människohandelsbrottets utformning även en rad andra relaterade områden, 
såsom spörsmål rörande uppehållstillstånd för människohandelsoffer. Dessa 
relaterade spörsmål omfattas ej av denna uppsats innehåll. 
 
Uppsatsen är vidare avgränsad till att huvudsakligen fokusera på 
människohandelförfaranden där offret är över 18 år, oaktat att 
människohandelsbestämmelsen, såväl innan som efter 2010 års lagändring, 
omfattar förfaranden där offret är under som över 18 år. Emellertid 
föreligger grundläggande skillnader i rekvisit, då att det för ansvar för 
människohandel med barn inte krävs att något otillbörligt medel använts. 
Vidare görs en liknande uppdelning i förarbetena till lagändringen.5

 
 

Noteras bör även att begreppen utnyttjas och exploateras i relation till syftet 
med människohandel används synonymt. Detta föranleds av att begreppet 
utnyttjas användes innan 2010 års lagändring, för att därefter ersättas av 
exploateras. 
 
I denna del bör vidare noteras att uppsatsen både omfattar människohandel 
för sexuella ändamål och människohandel för andra ändamål. Något fokus 
på endera utnyttjandesyfte eftersträvas således inte, utan fokus ligger istället 
på människohandel i stort.6

 
  

                                                
5Jmf.  Holmqvist 2010, s. 4:4f, SOU 2008:41, s. 117, och Prop. 2009/10:152, s. 21 
6 Vid inledandet av arbetet med uppsatsen var föresatsen att fokus huvudsakligen skulle 
vara på människohandel för andra ändamål än sexuella. Denna föresats kom under arbetets 
gång dock att förändras, främst med anledning av att mycket av det relevanta materialet i 
form av litteratur och rättspraxis behandlar människohandel för sexuella ändamål. 
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1.5 Metod och material 

För denna uppsats syften används i huvudsak traditionell juridisk metod, 
innebärande att lagtext, förarbeten, doktrin och rättspraxis primärt undersöks 
i syfte att besvara frågeställningarna. I förevarande fall förekommer också 
inslag av jämförande karaktär rörande de aktuella lagförslagen i syfte att 
utröna vilket av dem som torde öka den åsyftade effektiviteten. Då syftet 
och frågeställningarna främst kretsar kring förarbetena till 
människohandelsbestämmelsen följer naturligen att dessa har fått en 
framträdande och central roll. 
 
Det bör noteras att av det material som finns att tillgå avseende 
människohandel, behandlar majoriteten människohandel för sexuella 
ändamål. Härav kan möjligtvis den vidare framställningen, särskilt rörande 
de deskriptiva avsnitten, vara något färgade av människohandel för sexuella 
ändamål. Det bör dock poängteras att material av senare datum allt mer 
beaktar människohandel för andra ändamål än sexuella, varför någon 
markant snedvinkling av den vidare framställningen inte torde vara aktuell. 
Övergripande har materialet valts utifrån relevans. De källor som i egentlig 
mening inte ingår inom ramen för rättskälleläran bedöms vidare ändå vara 
relevanta och kvalitativa. 
 
De rättsfall som har valts i huvudsak valts utifrån relevans och 
tillgänglighet. Vidare har också hänsyn tagits till vilka fall som utredningen 
och regeringen hade att tillgå under tiden för förarbetena. Detta har medfört 
att flertalet av rättsfallen är från tiden innan den 1 mars 2008. Det bör vidare 
noteras att inga rättsfall efter 2010 års lagändring ingår inom ramen för 
uppsatsen. Detta motiveras i huvudsak av att få, om än några, rättsfall med 
tillämpning av 2010 års lag har avgjorts under tiden för denna uppsats 
skrivande.7

 
  

 
 

                                                
7 De rättsfall som är avgjorda efter den 1 mars 2008 har tagits fram genom sökningar i 
juridiska databaser. 
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2 Människohandelsfenomenet 
I detta kapitel beskrivs människohandelsfenomenet i syfte att övergripande 
ge en bild av hur människohandelsförfarandet generellt kan se ut, vilka 
aktörer som är inblandade samt vilka bakomliggande faktorer som kan vara 
aktuella. Med denna inblick torde den vidare framställningen lättare förstås. 

2.1 Bakgrund 

”Att det alltså av naturen finns fria respektive slavar, är 
tydligt, och för slavarna är det både föredelaktigt och 
rättvist att vara slavar” 
 Aristoteles8

 
 

Handel med människor är på inget sätt en företeelse som endast hör vår 
moderna tid till. Riktas blickarna bakåt i tiden finner man tecken på denna 
företeelse i princip så länge människan existerat.9

 
 

De äldsta nedtecknade källorna om handel med människor, slavhandel, 
återfinns i Mesopotamiska kilskriftstexter från 2000-talet f.Kr. I dessa 
framgår att slavarna redan då var omgärdade av regler vilka reglerade hur de 
kunde säljas, hyras ut och bytas.10 Denna tidigt dokumenterade handel med 
människor efterföljs av otaliga andra exempel från mänsklighetens historia; 
forntidens slavhandel på medelhavet, antikens handel med husslavar och 
hantverkslavar, medeltidens slavräder och korståg, karavanhandeln över 
Sahara, 1700-1800 talets transatlantiska triangelhandel och slavar på 
amerikanska bomullsplantage.11

 
 

Men historien om handeln med människor är inte bara historia, och slutar 
inte med bilden av afrikanska slavar på amerikanska bomullsfält. Förvisso 
innebar 1900-talet flera stora steg mot slaveriets globala avskaffande, såsom 
FN:s antagande av deklarationen om mänskliga rättigheter samt 
avskaffandet av slaveriet i majoriteten av världens staters. Även om slaveri 
teoretiskt har avskaffats världen över återfinns emellertid slaveri i form av 
människohandel fortfarande i varierande former världen över.12

2.2 Den nutida 
människohandelsprocessen 

 

Dagens människohandel är inte helt olik den historiska slavhandeln även om 
skillnader finns. Synen på de utsatta människorna, såsom redskap utan något 
                                                
8 Aristoteles i: Blomqvist, 1993, s. 19 
9 Harrisson, 2006, s. 50  
10 Ibid, s. 62 
11 Jmf. Harrisson, 2006, 2007 & 2008 
12 Jmf. Harrisson, 2008, s. 560 ff 
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reellt människovärde, har exempelvis inte förändrats märkbart sedan 
slaveriet avskaffades.13

 

 Globalisering och utveckling har dock bidragit till 
att formerna för människohandeln har förändrats och i takt med omvärlden 
moderniserats. 

En av de största skillnaderna mellan den nutida och den historiska 
människohandeln är dess idag illegala status, vilket medfört att 
människohandeln har gått från att utövas öppet och legalt, till att i huvudsak 
bedrivas i det dolda. Detta har emellertid inte inneburit att handeln på något 
sätt har försvunnit eller marginaliserats. Omfattningen av den nutida 
människohandeln är p.g.a. dess dolda natur svår att uppskatta, och flera 
varierande uppgifter avseende omfattningen finns att tillgå. Förenta 
Nationernas kontor mot droger och brott, UNODC, uppskattar ändock att 
cirka 2,5 miljoner människor löpande är offer för människohandel världen 
över.14 Noteras bör att det år 2006 i en undersökning inkluderandes 111 
länder endast hade rapporterades cirka 22 000 ”officiella” offer, något som 
är ett tecken på fenomenets dolda och problematiska karaktär.15 UNODC 
har vidare i sina rapporter påträffat offer från 127 olika länder, vilka har 
transporterats till och exploaterats i 137 länder16

 

; siffror som påvisar 
fenomenets globala karaktär. 

För Sveriges vidkommande uppskattade Rikskriminalpolisen år 2003 att 
mellan 400 och 600 kvinnor fördes till Sverige för att utnyttjas för 
prostitution. Någon vidare uppskattning har fram till och med år 2009 inte 
gjorts av Rikskriminalpolisen.17

 
  

Även om den ekonomiska aspekten av människohandel följaktligen är svår 
att uppskatta råder i huvudsak konsensus om att handeln omsätter enorma 
summor, och beskrivs av bl.a. UNODC och Europol som jämförbar med 
den illegala narkotika- och vapenhandeln.18 ILO, FN:s internationella 
arbetsorganisation, uppskattar de totala illegala vinsterna globalt från 
människohandeln till 32 miljarder US dollar 19, och enbart marknaden för 
människohandel för sexuella ändamål i Europa bedöms av UNODC vara 
värd runt 3 miljarder US Dollar.20

 
  

Arbetet mot människohandeln har länge fokuserats på människohandel för 
sexuella ändamål, något som inte sällan avspeglas i de undersökningar och 
den forskning som gjorts på området. Emellertid är denna form av 
människohandel inte den enda. Även människohandel som syftar till att 
exploatera offret för andra ändamål, såsom tvångsarbete, tiggeri och 
                                                
13 Jmf. Harrisson, 2006, s. 30 ff 
14 UNODC, 2010, s.39. UNODC hänvisar i sin tur till ILO, 2005, s.14, vilken trots dess 
äldre ursprung, ändå torde anses vara den hittills bästa uppskattningen av 
människohandelns omfattning. 
15 UNDOC, 2009, s. 10 f, s. 48 
16 UNODC, 2006, s. 17 
17 Rikskriminalpolisen 2004:2, s. 27 och NMT, 2009, s. 14 
18 Ds 2008:7, s.15 
19 ILO, 2005, s. 55 
20 UNODC, 2010, s. 49 f 
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organhandel, återfinns. UNODC uppskattar att 79 procent av den globala 
människohandeln syftar till sexuella ändamål, medan 21 procent syftar till 
andra ändamål. Dock noteras att handel för andra ändamål än sexuella är 
svårare att upptäcka eftersom lagstiftningen inte alltid täcker 
människohandel för andra ändamål än sexuella, samt för att den allmänna 
bilden av människohandel är fokuserad på de sexuella ändamålen. Man 
konstaterar vidare att människohandel för andra ändamål inte är lika öppen 
och synlig.21

2.2.1 Processen 

 

Människohandelsprocessens komplexa karaktär medför viss problematik att 
beskriva generella och absoluta tillvägagångssätt. Inte sällan varierar flera 
faktorer och omständigheter mellan olika fall av människohandel. Oaktat 
detta kan tre huvudsakliga faser i processen urskiljas oberoende av tilltänkt 
utnyttjande; rekrytering, transport, och exploatering. 
 
Till skillnad mot den historiska slavhandeln, där processen inte sällan tog 
sin start genom att offret kidnappades och med våld tvingades att underkasta 
sig slavhandlarens vilja, har den moderna människohandelns inledande 
rekrytering ett betydligt större inslag av raffinerade metoder och 
vilseledande. Även om det förvisso förekommer fall där offret med våld 
eller hot om våld tvingats att underkasta sig den fortsatta handeln, tycks det 
betydligt vanligare att offret genom vilseledande och manipulation förmås 
lämna sin hemmiljö för att senare exploateras. Inte sällan utnyttjas offrets 
mycket utsatta situation i ursprungslandet, vilket kan innebära att offret inte 
anser sig ha någon reell möjlighet att avböja erbjudandet. 22

 
 

Även om offren ofta vilseleds och manipuleras till att låta sig rekryteras, är 
också flertalet helt eller till viss del medvetna om vilket arbete de förväntas 
utföra i destinationslandet. BRÅ och rikspolisstyrelsen beskriver hur offer 
för människohandel för sexuella ändamål ofta varit medvetna om att de 
skulle bedriva försäljning av sexuella tjänster, men varit vilseledda 
angående de faktiska villkoren, det ekonomiska upplägget, och 
levnadsförhållandena. De har vidare inte varit införstådda med graden av 
övergrepp och bristen på frihet. I flera fall kräver människohandlarna 
ekonomisk kompensation för transporten, boendet och levnadskostnader 
först när offret nått destinationslandet. Enda möjligheten för offret att betala 
tillbaka skulden är genom det arbete, såsom prostitution eller tiggeri, som 
offret av gärningsmannen förmås att göra.23

 
 

Dessa manipulerande och vilseledande metoder är de vanligaste i de 
människohandelsfall som förekommit i Sverige. Dock förekommer, såsom 
ovan noterats, metoder med större inslag av våld och tvång, särskilt i 
människohandelsfall med omfattande internationell anknytning. Dessa 

                                                
21 UNODC, 2009, s. 50 f. 
22 Ds 2008:7, s. 69 och NMT, 2010, s 18 f 
23 BRÅ 2008:21, s. 50-52 och Rikspolisstyrelsen, s. 11 
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metoder innebär emellertid ett risktagande för gärningsmannen, då risken 
för att offret skall fly är stor.24

 
 

Rekryteringen sker ofta i länder som geografiskt ligger nära de tilltänkta 
destinationsländerna; d.v.s. de länder där utnyttjandet är planerat att äga 
rum. I de fall då Sverige varit att anse som destinationsland har merparten 
av offren för människohandel rörande sexuella ändamål kommit från 
Balkan, Baltikum, Ryssland, Ukraina, Polen, Rumänien och Slovakien.25 
Dock har även fall där offren kommer från mer avlägsna länder, exempelvis 
Nigeria och Thailand, rapporterats.26

 
 

De till Sverige rekryterade offren för människohandel har vanligen varit 
mellan 15 och 24 år, och i flera fall kommit från fattiga och mindre 
välordnade bakgrunder. Inte sällan har de tillhört de minoritetsgrupper, och i 
sina ursprungsländer levt under mycket utsatta förhållanden. Det är inte 
heller ovanligt att det i deras barndom förekommit missbruk, misshandel 
och sexuella övergrepp. Fall där offret har tidigare erfarenhet av prostitution 
förekommer också. Noteras bör dock att det även förekommer fall där offren 
kommit från betydligt mer välordnade bakgrunder, även om dessa fall tycks 
vara sällsynta.27 Metoderna för rekrytering varierar i stor utsträckning. I 
många fall handlar rekryteringen om att få kontroll över offren, eller att 
utöva psykologisk påtryckning mot dem. Hur detta de facto yttrar sig skiljer 
sig bland annat mellan olika etniska grupper av kriminella nätverk, där 
exempelvis nätverken från Balkan tenderar att använda sig av en betydligt 
högre grad av våld än de öst- och centraleuropeiska nätverken. Enligt BRÅ 
tycks emellertid det vanligaste sättet att rekrytera offer för människohandel, 
främst avseende för sexuella ändamål, vara genom exempelvis kollegor eller 
rekryterare på bordeller, strippklubbar och barer i ursprungsländerna. Även 
mer formella rekryteringsformer används, såsom annonser i tidningar och på 
internet.28

 
  

Noteras bör även att rekrytering och hantering av offren av mer 
okonventionell karaktär förekommer. I fall där Nigerianska kvinnor varit 
utsatta för människohandel har dessa rekryteras och kontrolleras genom 
voodoo-ritualer. Under dessa ritualer har även den summa pengar offret 
skall betala till gärningsmannen bestäms.29

 
 

Inte sällan involverar människohandel såsom ovan beskrivits omfattande 
pengaflöden. Transaktionerna förekommer speciellt under rekryteringsfasen. 
Organisatören i destinationslandet kan exempelvis betala bordeller i 
ursprungslandet för att köpa offret eller så kan ersättning utbetalas till 
rekryteraren. Även transaktioner mellan olika kriminella nätverk 

                                                
24 BRÅ 2008:21, s. 50 
25 Ibid., s. 28 
26 Rikspolisstyrelsen 2009:1, s. 9 
27 BRÅ 2008:24, s. 28 f och BRÅ 2008:21, s. 39 
28 BRÅ 2008:24, s. 49 och Rikspolisstyrelsen, s. 11, DS 2008:7, s. 70 
29 Rikspolisstyrelsen 2009:1, s. 12, jmf. Hovrätten för västra Sveriges dom av den 21 
januari 2009 i mål B 4924-08 
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förekommer då kvinnorna säljs och köps mellan dessa. Gällande 
minderåriga offer händer det vidare att rekryterarna utger ersättning till 
föräldrarna för att få deras samtycke till handeln.30

 
  

Efter rekryteringsfasen transporteras offret. I stor utsträckning sker detta 
med de enklaste och billigaste transportmedlen såsom färja, tåg, bil och 
buss. Transporten kan ske via s.k. transitländer, länder på väg till 
destinationslandet, eller direkt till destinationslandet. Den huvudsakliga 
transportleden till Sverige går från Ryssland via Baltikum för att sedan via 
buss eller färja ta sig till Sverige. Även användandet av lågprisflygbolag 
förekommer. Många av offren reser legalt, eftersom de flesta transporterna 
äger rum inom EU eller Schengenområdet. Offret reser vanligen antingen 
ensam, tillsammans med en grupp andra offer, eller tillsammans med 
gärningsmannen. För de fall att offret reser tillsammans med 
gärningsmannen instrueras offret att vid kontakt med tullverket låtsas vara 
släkt med gärningsmannen. Gärningsmannen lånar inte sällan också en 
summa pengar till offret för att denne för tullverket skall kunna uppvisa att 
han eller hon har tillräckligt med pengar för att klara sin försörjning.31

    
 

Väl i destinationslandet inleds relativt omgående exploateringen av offret. 
Detta kan bl.a. innefatta prostitution och annan sexuell exploatering, 
organhandel, tiggeri, arbetskraftsexploatering m.m. Formerna för 
exploateringen kan dock i hög grad variera. Inom ramen för 
arbetskraftexploatering har det exempelvis förekommit misstänkt 
människohandel inom restaurangsektorn, jordbruks- och 
säsongsarbetssektorn, byggsektorn m.m.32

 
 

Under exploateringsfasen kontrolleras offret ofta av gärningsmannen genom 
olika metoder. Kontrollen består vanligen i att offren genom 
skuldförhållande görs ekonomiskt beroende av gärningsmannen. 
Gärningsmannen skapar inte sällan också ett socialt beroende hos offret 
genom att offrets språkkunskap och allmänna kunskap om 
destinationslandet är mycket bristfällig och således är beroende av 
gärningsmannens hjälp. Mer direkt kontroll förekommer också i form av att 
gärningsmannen tar offrets pass, eller att gärningsmannen utnyttjar ett redan 
existerande narkotikaberoende hos offret, alternativt skapar ett 
narkotikaberoende.33

2.2.2 Aktörer och organisering 

 

Såsom ovan beskrivits är människohandel ett komplext fenomen med olika 
tillvägagångssätt. Vidare innebär detta att aktörerna inom processen, och hur 
dessa är organiserade också varierar. I regel går det emellertid att inom de 
olika människohandelsfaserna urskilja några typer av aktörer som är mer 
frekvent förekommande än andra. 
                                                
30 Rikspolisstyrelsen 2009:1, s. 45ff samt SOU 2008:41, s.115 
31 BRÅ 2008:21, s. 59, 70, NMT, 2010, s. 19 f 
32 Ds 2008:7, s. 76 ff 
33 NMT, 2010, s. 21 f 
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Inledningsvis kan noteras att den absoluta majoriteten av gärningsmän 
rörande flera olika andra brottstyper vanligtvis är män. Dock intar kvinnliga 
gärningsmän en något mer framstående roll inom ramen för 
människohandelsprocessen. Internationellt sett, speciellt rörande 
människohandel med anknytning till Östeuropa och Centralasien, tycks i 
vissa länder kvinnliga gärningsmän vara vanligare än manliga.34

 
  

I rekryteringsfasen återfinns främst rekryterare, de centrala aktörer som har 
till uppgift att anskaffa människorna som senare exploateras. I vissa fall 
återfinns specifika och specialiserade rekryterare, medan rekryteringen i 
andra fall sköts genom informella metoder, t.ex. genom familjens omsorg. 
Andra aktörer som kan påträffas i rekryteringsfasen är dokumentförfalskare, 
och reseförmedlare.35

 
 

I transportfasen agerar huvudsakligen transportörer, som transporterar 
offren från ursprungslandet till destinationslandet. Även dessa kan både vara 
särskilt utsedda, såsom professionella människosmugglare, eller temporära, 
såsom tillfälligt avlönade lastbilschaufförer. Förutom transportören verkar i 
mindre utsträckning guider som har till uppgift att eskortera och vägleda 
offret fram till destinationen.36

 
 

Det är i exploateringsfasen det stora flertalet aktörer verkar. Här återfinns 
chaufförer, hallickar, pengatvättare, hotellanställda, taxichaufförer o.s.v. 
Även organisatören som organiserar handeln brukar återfinnas i denna fas. 
Dessa aktörer kan generellt delas in i två grupper; profitörer och främjare. 
Profitörerna karaktäriseras främst av att de gör den huvudsakliga 
ekonomiska vinningen av människohandeln. Dessa illegala aktörer är 
medvetna om handelns illegala natur och intar inte sällan centrala roller för 
dess genomförande, exempelvis som organisatörer och rekryterare. 
Främjarna å sin sida verkar främst som understödjare till handeln och 
underlättar denna genom att hjälpa till och förmedla tjänster. De behöver 
vidare inte vara medvetna om handelns faktiska illegala natur, och de kan 
inneha helt legala positioner såsom taxichaufförer och hotellanställda. Å 
andra sidan kan främjarna vara fullt medvetna om handeln och delta 
frivilligt. Detta faktum, tillsammans med att främjarna inte sällan kan göra 
viss ekonomisk vinning av handeln, gör att linjen mellan profitörer och 
främjare ibland är svår att dra.37

 
 

Människohandelsprocessen inkluderar således en rad olika aktörer vilka 
organiseras i olika former av nätverk som varierar både i storlek och också i 
organisation. I Sverige har i huvudsak tre olika typer av 
människohandelsorganisationer påträffats.38

 
 

                                                
34 UNODC, 2009, s. 45 ff 
35 BRÅ 2008:21, s. 139 f. 
36 Ibid. 
37 BRÅ 2008:21, s. 139 f. & BRÅ 2008:24, s. 34 f. 
38 BRÅ 2008:21, s. 131 ff. & BRÅ 2008:24, s. 35 ff. 
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I de småskaliga nätverken opererar oftast endast ett fåtal personer. Inte 
sällan verkar endast den ansvarige huvudmannen även som rekryterare och 
står som ensam profitör. I huvudsak fungerar dennes vänner och familj som 
främjare, även om exempelvis taxichaufförer förekommer. Dessa 
småskaliga nätverk karaktäriseras av spontanitet och en låg 
organisationsgrad, och är i Sverige den vanligast förekommande 
organisationstypen.39

 
 

De mellanskaliga nätverken är bättre organiserade och involverar fler 
aktörer än de småskaliga nätverken. I dessa nätverk är aktörerna ofta mer 
specialiserade och arbetsfördelningen är klarare, exempelvis sker 
rekryteringen inte sällan av speciellt utsedda rekryterare. Dessa nätverk 
verkar även över en längre tid.40

 
 

De största och mest omfattande av de organiserade nätverken är de 
storskaliga nätverken. Dessa organisationer bedrivs på ett betydligt mer 
affärsmässigt och professionellt sätt, och karaktäriseras av flexibla 
organisationsstrukturer. Flera profitörer och främjare, med specialiserade 
roller, återfinns i dessa nätverk. Inte sällan finns även ett antal huvudmän 
som genom utvecklade strategier döljer sina roller för att undgå 
myndighetskontroll.41

 
  

2.2.3 Orsaksfaktorer 
En del i människohandelns komplexa natur består i dess flera av varandra 
beroende orsaksfaktorer. Historiskt sett har huvudorsakerna till 
människohandel varit fattigdom och krig, orsaker som även idag i huvudsak 
är gällande för den nutida människohandeln även om den det direkta 
orsakssambandet mellan krig och människohandel inte är lika tydligt. 
Orsaksfaktorerna till modern människohandel är emellertid än mer 
vidgående. 42

 
 

Orsaksfaktorerna interagerar och samspelar ofta i mycket hög grad. Inte 
sällan är det just denna höga grad av samspel som gör ett land eller region 
mer utsatt för människohandel än andra. Faktorer i ursprungslandet såväl 
som i destinationslandet spelar in, och kan ofta delas in i strukturella och 
omedelbara orsaksfaktorer.43

 
 

Inte sällan spelar faktorerna i offrets hemland, ursprungslandet, en central 
roll. Dessa faktorer är ofta liknande de faktorer som påverkar generell 

                                                
39 BRÅ 2008:21, s. 131 ff. & BRÅ 2008:24, s. 35 ff. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Jmf. Harrisson, 2006.  Även om sambandet mellan krig och människohandel, genom 
förslavandet av krigsfångar, inte är lika tydligt idag som förr spelar krig ändå en indirekt 
roll. Detta genom de följder krigen oftast får, såsom fattigdom, social utsatthet och regional 
instabilitet.  
43 Cameron & Newman, 2008, s. 21 – jmf. “structural-” respektive “proximate factors” 
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migration. Exempel på sådana strukturella orsaksfaktorer är sociala 
orättvisor, kulturella faktorer, marginalisering, effekter av globalisering, och 
könsrelaterad ojämlikhet. Andra strukturella orsaksfaktorer som spelar in är 
ekonomiska faktorer, t.ex. brist på inkomstmöjligheter, en snabb 
befolkningstillväxt kombinerat med arbetslöshet, och en generell ekonomisk 
nedgång. Vidare kan extrema händelser spela en avgörande roll, såsom 
väpnade konflikter, klimatförändringar, och naturkatastrofer.44

 
 

En av de mest vedertagna strukturella orsaksfaktorerna är fattigdom. Denna 
faktor betraktas på global45, europeisk46 och nationell nivå som en av de 
mest centrala och viktigaste påverkande faktorerna för människohandel. 
Fattigdom medför inte sällan ett underskott av valmöjligheter för den 
utsatte, och innebär exempelvis att föräldrar känner sig tvingande att dels 
själva låta sig exploateras i människohandel, dels låta sina barn 
exploateras.47

 
 

Omedelbara orsaksfaktorer kan exempelvis innefatta ineffektiva nationella 
och internationella lagregleringar, bristfälliga polisiära insatser, korruption, 
organiserad brottslighet och låg utbildningsnivå.48

 
 

Till skillnad från flertalet av ovanstående orsaksfaktorer, vilka i huvudsak 
tar sin utgångspunkt i omständigheter i ursprungslandet, spelar även faktorer 
i destinationslandet stor roll. Destinationslandets dragningskraft, i form av 
större möjligheter och social välfärd, spelar in i offrens beslut att låta sig 
transporteras. Även destinationslandets migrationsbestämmelser är viktiga, 
då landet blir mindre attraktivt att transportera offren till ju mer restriktiva 
migrationsbestämmelserna är.49

 
 

Förhållandena i ursprungslandet samspelar ofta med förhållandena i 
destinationslandet. Inte sällan uppfattas förhållandena och förutsättningarna 
för bättre framtidsutsikter i destinationsländerna, ofta industrialiserade 
”västländer”, som betydligt bättre än i ursprungsländerna. Orsakerna till 
detta kan bestå i bättre utbildnings- och arbetsmöjligheter, en möjlighet till 
återförening med släkt och vänner, eller möjligheten till en tillflyktsort från 
krig och förföljelse. Härav framstår naturligen emigration till 
destinationslandet som lockande.50

 
 

En ytterligare avgörande orsaksfaktor är att det i destinationslandet finns en 
efterfrågan på den tilltänkta tjänsten, exempelvis olaglig arbetskraft eller 
prostitution. Av detta följer också att någon i destinationslandet skall vara 
villig och beredd att utnyttja offrets utsatthet. 51

 
 

                                                
44 Cameron & Newman, 2008, s. 22 ff, samt Ds 2008:7, s. 145 f 
45 UNODC 2010, s. 41 
46 Brussels Declaration on preventing and combating in human beings 
47 Cameron & Newman, 2008, s. 22 ff 
48 Ibid., s. 21 
49 BRÅ 2008:21, s. 19 f 
50 Ds 2008:7, s. 146 
51 BRÅ 2008:21, s. 19 f 
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3 Relaterade regelverk 
I detta avsnitt undersöks de relaterade regelverk som har anknytning till den 
svenska människohandelsbestämmelsen i syfte att belysa ett vidare 
perspektiv av den svenska bestämmelsen. Inledningsvis beskrivs de 
internationella instrument på vilka den svenska bestämmelsen bygger. 
Därefter undersöks andra närliggande och konkurrerande svenska 
brottsbestämmelser. 

3.1 Internationella instrument 

3.1.1 Palermoprotokollet 
Människohandel omgärdas av en mängd olika regleringar, både nationella 
och internationella. Dessa regleringar utgår huvudsakligen ifrån de 
omfattande FN-instrument som utarbetats på området, och då speciellt 
Palermoprotokollet.52

    
 

Protokollet utgör ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet. Konventionen öppnades för 
undertecknande i december 2000, och förutom Sverige undertecknade och 
antog bl.a. såväl EU som samtliga medlemstater konventionen, vilken 
trädde i kraft i september 2003. Tre månader senare, i december 2003, 
trädde Palermoprotokollet i kraft. I egenskap av tilläggsprotokoll tillämpas i 
stor utsträckning även konventionens bestämmelser på protokollet, och det 
senare tolkas även med hänsyn till konventionens bestämmelser.53

 
 

Protokollet syftar enligt dess artikel 2 till ”att förebygga och bekämpa 
handel med människor, med särskild hänsyn till kvinnor och barn”, ”att 
skydda och bistå offren för sådan handel med full respekt för deras 
mänskliga rättigheter”, samt ”att främja samarbete mellan parterna för att 
uppnå dessa syften”. 
 
Det centrala i protokollets regleringar är dess rättsligt bindande definition av 
människohandel i artikel 3a. Denna sammanfogar de olika faserna i 
människohandelsprocessen, d.v.s. rekryteringen, transporten och 
exploateringen, som beskrivits ovan. Definitionen lyder: 
 

”rekrytering, transport, överförande, hysande eller mottagande 
av personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former 
av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk 
eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande 

                                                
52 Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande, och bestraffande av handel med 
människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention den 15 november 
2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet 
53 SOU 2008:41, s. 45f 
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eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla 
samtycke från en person som har kontroll över en annan person 
i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära 
åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former 
av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri 
eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller 
avlägsnande av organ”. 

 
Tre moment går att urskilja i denna definition. Inledningsvis talas det om 
”rekrytering, transport, överförande hysande eller mottagande av 
personer[…]”, vilka sammantagna kan benämnas som handelsåtgärder, 
genom vilka gärningsmannen befattar sig med offret. Därefter beskrivs de 
medel som används för att hantera offret, exempelvis ”bruk av våld” eller 
”givande av betalning för att erhålla samtycke från en person som har 
kontroll över en annan person”. Definitionen beskriver senare de 
exploateringssyften som skall avses med handeln; prostitution, tvångsarbete, 
slaveri o.s.v. Noteras kan även att ett eventuellt samtycke till utnyttjandet 
skall, om något av de ovan beskrivna medlen använts, sakna betydelse.54

 
 

Palermoprotokollets definition av människohandelsbegreppet omfattar 
således förfaranden av mycket varierande karaktär; såväl förfaranden där 
offret kidnappas eller på annat sätt förs bort mot sin vilja för att exploateras, 
som mindre ”våldsamma” förfaranden såsom att offret vilseleds om 
innebörden av ett arbete eller tjänst inkluderas i definitionen. Även 
förfaranden där offret är införstått med vilken typ av arbete som skall 
utföras, men där villkoren och förutsättningarna väsentligen förändras när 
offret anländer till destinationslandet, omfattas. Det kan vidare röra sig om 
förfaranden när gärningsmannen utnyttjar offrets utsatta ekonomiska och 
sociala situation där offret inte haft någon reell möjlighet annat än att 
underkasta sig gärningsmannens vilja.55

 
 

Genom utformningen av artikeln definieras människohandel som en form av 
kedjebrottslighet. Det faktum att dessa olika led i handelsprocessen ofta 
begås i olika länder innebär att människohandelsbrottet kan karaktäriseras 
som internationellt och gränsöverskridande.56 Dock är detta inte ett 
nödvändigt rekvisit. Under de samtal som föregick protokollets slutliga 
utformning diskuterades om ett fysiskt korsande av statsgränser var att anse 
som ett nödvändigt moment för att uppfylla definitionens rekvisit. Fram till 
det sista utkastet av protokollet övervägdes det om termen internationell 
borde införas i definitionen. Även om huvudkonventionen endast tar sikte 
på transnationella brott och inkluderar organiserade kriminella nätverk, 
innebär detta inte att ett fysiskt förflyttande från ett land till ett annat är 
nödvändigt.57

 
 

                                                
54 SOU 2008:41, s. 46, 62 
55 Ibid., s. 63 
56 Ibid., s. 62 
57 Rijken, s. 66 f 
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I artikel 5(1) stadgas att medlemstaterna skall kriminalisera människohandel 
i enlighet med den definition som beskrivits ovan. Därefter, i artikel 5(2), 
stadgas att medlemstaterna även skall kriminalisera försök att begå brottet, 
att delta som medbrottsling, samt att organisera eller förmå andra att begå 
brottet. 
 

3.1.2 EU:s rambeslut 
EU:s rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel58, 
utgör det första rättsligt bindande EU- instrument med särskilt fokus på 
människohandelsområdet. Rambeslutet, vilket i relation till sitt önskade 
resultat är rättsligt bindande, syftar till att harmonisera medlemstaternas 
lagstiftning på människohandelsområdet genom att skapa minimiregler 
rörande straffrättsliga påföljder och åtgärder.59

 
 

I artikel 1(1) återfinns rambeslutets definition av människohandel. Vid en 
första anblick kan denna tyckas vara näst intill identisk med den som ges i 
Palermoprotokollet. 
 

[…]Rekrytering, transport, överföring, hysande, senare 
mottagande av en person, inbegripet utbyte eller överföring av 
kontroll över denna person, om a) tvång, våld eller hot, 
inklusive bortförande, brukas, eller b) svikligt förfarande eller 
bedrägeri brukas, eller c) maktmissbruk eller utnyttjande av en 
utsatt belägenhet förekommer, som är av sådan art att personen 
inte har något annat verkligt eller godtagbart val än att ge efter 
för det missbruk eller utnyttjande som utövas, eller d) betalning 
eller förmåner ges eller tas emot för att erhålla medgivande från 
en person som har kontroll över en annan person i syfte att 
exploatera den personens arbetskraft eller tjänster, inbegripet 
åtminstone tvångsarbete eller obligatoriska tjänster, slaveri 
eller sådana förhållanden som kan liknas vid slaveri eller 
träldom, eller i syfte att exploatera honom eller henne i 
prostitution eller andra former av sexuell exploatering, 
inbegripet i pornografi. 
 

Även om denna definition av människohandel i mångt och mycket liknar 
Palermoprotokollets definition, då samma tre moment återfinns, skiljer den 
ändock sig något. Rambeslutets definition är snävare än 
Palermoprotokollets, då rambeslutet bl.a. endast tar sikte på människohandel 
som syftar till utnyttjande i arbetskraft eller sexuellt utnyttjande.60

 
 

I rambeslutet stadgas inte om definitionen endast omfattar transnationell 
människohandel eller om även brott som begås inom ramen för ett 

                                                
58 Rådets rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel 
59 SOU 2008:41, s. 52 
60 Scarpa, s. 178f, samt Prop. 2003/04, s. 21 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0629:SV:NOT�
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kriminellt nätverk omfattas. Precis som i Palermoprotokollet är således 
dessa element inte nödvändiga rekvisit.61

 
 

Enligt artikel 1.2 spelar ett eventuellt samtycke till det åsyftade utnyttjandet, 
precis som i Palermoprotokollet, inte någon roll för straffbarhet om något av 
de angivna medlen använts. 
 
Vidare stadgar artikel 2 att ”varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga anstiftan, medhjälp, främjande, och 
försök att begå [människohandelsbrottet]”.    

3.1.3 EU:s direktiv 
Den 5 april 2011 antog Europaparlamentet samt Europarådet ett nytt 
direktiv avsett att ersätta rambeslutet. Medlemstaterna förbinder sig i 
enlighet med artikel 22 att senast den 6 april 2013 ha implementerat 
direktivet.62

 
 

I direktivet vidgas definitionen av människohandel i relation till rambeslutet 
något. I artikel 2(1) definieras människohandelsbegreppet; 

 
”Rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer, 
inbegripet utbyte eller överföring av kontroll över dessa personer, genom hot 
om eller användning av våld eller andra former av tvång, bortförande, 
bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta 
situation eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att 
erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i 
syfte att utnyttja denna person.” 
 

Det tilltänkta utnyttjandet utvidgas något till att uttryckligen omfatta 
exempelvis tiggeri och utnyttjande av brottslig verksamhet. Vidare 
exemplifieras även omständigheter vilka är att anse som försvårande, såsom 
förfaranden som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har inneburit fara för 
offrets liv, eller förfaranden som innefattat grovt våld m.m.63

 
 

Begreppet utsatt situation förtydligas även i artikel 2(2) som stadgar; 
 

”Med en utsatt situation avses en situation där den berörda 
personen inte har något verkligt eller godtagbart alternativ till 
att underkasta sig utnyttjandet” 

 
I, övriga för denna uppsats syften relevanta delar, överensstämmer direktivet 
i huvudsak med rambeslutet. 
 

                                                
61 Scarpa, s. 179 
62 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om 
förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om 
ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF 
63 Direktivet art. 4(2) 
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3.2 Närliggande och konkurrerande brott 

De förfaranden som aktualiseras under människohandelsprocessen är av 
sådan karaktär att de inom det svenska straffrättssystemet även kan falla 
under andra straffbestämmelser än människohandelsbrottet. Brottets 
utformning innebär även i sig själv att det brottsliga förfarandet ofta 
förutsätter ett flertal olika brott, såsom olaga tvång eller koppleri. Vid 
uppkomsten av en konkurrensfråga i sådana fall är utgångspunkten för 
bedömningen att sedvanliga konkurrensregler skall tillämpas. Detta innebär 
i huvudsak att om ett händelseförlopp innefattar olika förfaranden som utgör 
brott med samma skyddsintresse, skall dömas till ansvar för det brott med 
strängast straffskala. Har förfarandena olika skyddsintressen bör dömas till 
ansvar för båda brotten i konkurrens. Ingår förfarandena som moment av 
människohandelsbrottet ska dömas till ansvar för endast människohandel.64

 
 

3.2.1 Människorov 
 
I ett antal fall har människorov, 4 kap. 1 § BrB, förekommit inom ramen för 
människohandelsprocessen som ett medel för att få offren att underkasta sig 
handelsåtgärderna. För ansvar för människorov krävs att gärningsmannen; 
 

”[…] bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller 
någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv 
eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att 
öva utpressning […]” 

 
Människohandelbrottet är subsidiärt till människorovsbrottet. I de domar 
rörande människohandelsförfaranden som undersöks av utredningen, där 
offret förts bort på ett sådant sätt att det varit frågan om människorov, har 
domstolen dömt för alla de moment som ingått i människohandeln för sig. 
Detta åskådliggörs exempelvis i en dom från Svea Hovrätt65, där flera 
målsägande, inom ramen för människohandelsprocessen, förts bort för att 
senare utnyttjas i prostitution. Hovrätten dömde för människorov, grovt 
sexuellt utnyttjande, grov våldtäkt och grovt koppleri.66

 
 

3.2.2 Olaga frihetsberövande 
 
Enligt 4 kap. 2 § brottsbalken döms för olaga frihetsberövande den som; 
 

”[…] för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar 
honom eller henne friheten[…] ” 

                                                
64 SOU 2008:41, s. 83 samt Holmqvist m.fl., s. 4:4c & 4:4g 
65 Svea Hovrätts dom den 23 juni 2003 i mål 2831-03 
66 SOU 2008:41, s. 84 
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Av bestämmelsen framgår även att brottet är subsidiärt till både 
människorov och människohandel. I utredningens granskning av 
människohandelsdomar påvisas i flertalet fall att offret berövats friheten på 
det sätt som bestämmelsen kriminaliserar. Inte sällan förekom i dessa fall de 
olaga frihetsberövandena i samband med att det tilltänkta utnyttjandet 
förverkligades, exempelvis genom att offren i samband med att de utnyttjats 
för prostitution låsts in. Domstolarna har i de flesta av fallen valt att döma 
för endast människohandel.67

 
 

3.2.3 Sexualbrott och koppleri 
 
Många gånger förekommer kriminella förfaranden av sexuell karaktär inom 
ramen för människohandelsprocessen. Alltsedan tillkomsten av 
människohandelsbestämmelsen har kopplingen till sexualbrotten varit 
särskilt tydligt, då ett av de tilltänkta exploateringssyftena alltid varit av just 
sexuell karaktär. Emellertid utsätts offren inte sällan även för sexualbrott 
enligt 6 kap. brottsbalken som ett led i att underkasta sig handelsåtgärderna 
och det tilltänkta utnyttjandet. I de människohandelsfall som granskats av 
utredningen, när gärningsmannen gjort sig skyldig till våldtäkt utan att detta 
ingått som ett led i människohandeln, har domstolen valt att döma både för 
människohandeln och för våldtäkten.68

 
 

I linje med vad som kort beskrivits i avsnitt 4.2.1.1. samt 4.2.2.1. 
aktualiseras i människohandelsfall mycket ofta koppleribrottet enligt BrB 6 
kap. 12 §. Straffbestämmelsens stadgar; 
 

”Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt 
utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot 
ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. 
   Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet 
får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för 
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad 
som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, 
skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas 
i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till 
ansvar enligt första stycket. 
   Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som 
grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst 
åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 
beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större 
omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett 
hänsynslöst utnyttjande av annan. ” 

                                                
67 SOU 2008:41, s. 84 
68 Ibid., s. 85, jmf. Hovrätten för Västra Sveriges dom den 6 juli 2005 i mål B 2557-05 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P12S1�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P12S1�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P12S2�
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I första stycket kan två led identifieras; ett främjande och ett (ekonomiskt) 
utnyttjande. I likhet med människohandelsbrottet krävs för främjande inte 
att en annan person de facto haft prostitutionsförbindelser. Om de övriga 
rekvisiten är uppfyllda är det för ett straffbart förfarande tillräckligt att 
gärningsmannen skapat möjligheter eller underlättat för att en annan person 
skall ha haft tillfälliga sexuella förbindelser. Emellertid krävs att 
gärningsmannen aktivt bidragit till att någon börjat eller fortsatt med 
prostitution, såsom att exempelvis hålla vakt, ordna transport eller lämnat 
anvisningar till adresser. Dock krävs till skillnad från 
människohandelsbrottet inte att gärningsmannen använt sig av otillbörliga 
medel eller tagit kontroll över offret.69

 
 

Ett förfarande där gärningsmannen ekonomiskt utnyttjar att någon har 
tillfälliga sexuella förbindelser, medför ansvar för koppleri först när sådana 
förbindelser ägt rum och utnyttjats av gärningsmannen på ett otillbörligt 
sätt. Ett otillbörligt utnyttjande kan bestå i att gärningsmannen tar del av 
intäkterna för prostitutionen. Vidare kan kravet på att utnyttjandet skall vara 
otillbörligt innebära att någon skaffar sig fördelar eller betalning för någon 
annans prostitution, vilket står i missförhållande till den egna prestationen. 
Denna del av koppleribestämmelsen korresponderar även med förfaranden 
som ingår som moment inom människohandelsprocessen i de fall ett 
sexuellt utnyttjande förverkligas.70

 
 

I de domar som utredningen granskat, i vilka exploateringssyftet med 
människohandeln varit sexuella förbindelser, beskrivs förfaranden som får 
anses korresponderande med koppleribrottet. Enligt utredningens 
granskning av domarna har domstolarna hanterat konkurrensfrågorna 
rörande koppleri och människohandel olika. I ett fall71, där 
kopplerigärningen varit en del av människohandelsprocessen, valde 
domstolen att döma för både koppleri och människohandel.72

 
 

I anslutning till koppleribrottet bör även nämnas köp av sexuell tjänst enligt 
BrB 6 kap. 11 §. Enligt bestämmelsen döms den som skaffar sig tillfälliga 
sexuella förbindelser mot ersättning, d.v.s. köp av prostitutionstjänster. Med 
begreppet sexuell förbindelse skall i sammanhanget förstås samlag eller 
annat sexuellt umgänge. Ersättningen kan vara av både rent ekonomiskt 
karaktär, men även av annat slag såsom alkohol eller narkotika.73

                                                
69 SOU 2008:41, s. 85 f 

 

70 Ibid., s. 86 – se även Baumbach, 2009 [II], s. 228 ff 
71 Hovrätten för Västra Sveriges dom den 18 december 2003 i mål B 4388-03 
72 SOU 2008:41, s. 86 
73 Ibid., s. 87 
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3.2.4 Människosmuggling 
Inom människohandelsprocessen förekommer inte sällan 
människosmuggling som ett led i processen.74

 

 I UtlL 20 kap. 8 § första 
stycke stadgas; 

”Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma 
in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i Europeiska 
unionen eller Island, Norge eller Schweiz döms för 
människosmuggling till fängelse i högst två år.” 

 
Vidare stadgas i bestämmelsen att vid bedömande av huruvida brottet skall 
anses vara grovt skall särskilt beaktas om gärningen utförts mot ersättning, 
utgjort ett led i verksamhet som avsett ett stort antal personer eller utförts 
under former som innebär livsfara för utlänningen eller annars utförts under 
hänsynslösa former. 
 
Människosmuggling kopplas inte sällan samman med människohandel. Till 
skillnad från människohandel brukar emellertid människosmuggling ofta 
anses innefatta någon form av frivillighet från de smugglades sida. 
Smugglarens och den smugglades intressen brukar typiskt sätt sammanfalla 
när det gäller brottets fullbordan, d.v.s. att de facto passera eller komma in i 
exempelvis Sverige. Emellertid riskerar ofta de smugglade att utnyttjas i 
prostitution och tvångsarbete för att betala tillbaka de skulder de ådragit 
sig.75

 
 

Vid förfaranden där gärningsmannen gjort sig skyldig till både 
människohandel samt människosmuggling tillämpas sedvanliga 
konkurrensregler. Detta följer bl.a. av att de båda brotten har olika 
skyddsintressen; människohandelsbrottet anses riktat mot en person, medan 
människosmugglingsbrottet riktar sig mot staten. Skulle ett 
människohandelsbrott innefatta även människosmuggling bör, i det fall då 
samtliga rekvisit för båda brotten är uppfyllda, gärningsmannen dömas för 
människohandel och människosmuggling i konkurrens.76

                                                
74 Noteras bör att människohandelsbrottet även kan genomföras genom att offren lagligt 
förs över gränser med korrekta dokument 

 

75 SOU 2008:41, s. 112 
76 Ibid. 
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4 Svensk rättsutveckling 
I detta avsnitt undersöks kronologiskt den svenska rättsutvecklingen 
avseende människohandelsbestämmelsen. Detta ämnar skapa en utvidgad 
förståelse kring den senare, och för denna uppsats centrala, bestämmelsen. 
Genom att undersöka rättsutvecklingen påvisas också hur resonemangen 
kring bestämmelsen förts, samt hur den för denna uppsats aktuella 
problematik utvecklats. Avsnittet avslutas med att 2010 års lagförarbeten 
kortare undersöks i syfte att belysa de aktuella problemområdena. 

4.1 Tidig rättsutveckling – 
människohandelsbrottet innan 2010 

4.1.1 2002 års införande77

Människohandelsbrottet infördes i svensk rätt för första gången i Sverige 
den 1 juli 2002. Den föregående utredningen, Sexualbrotten - Ett ökat skydd 
för den sexuella integriteten

 

78, hade sedan 1998 utarbetats av 1998 års 
Sexualbrottskommitté och föreslog införandet av bestämmelser om 
straffansvar för människohandel för sexuella ändamål. Regeringen beskrev 
människohandel som ett komplext, hänsynslöst och cyniskt fenomen som 
består av flera led, och inte sällan är en form av kedjebrottslighet.79

 
  

Den reglering som utarbetades, och som till största del infördes, tog sin 
huvudsakliga utgångspunkt i Palermoprotokollets och rambeslutets 
definition av människohandel, även om dessa vid tidpunkten för införandet 
inte ännu var i kraft. Dessutom menade regeringen att bestämmelsen, för att 
uppnå syftet med kriminaliseringen, måste täcka många situationer och 
förfaranden i flera olika led. Bestämmelsen placerades i BrB 4 kap. 1a§80 
och gavs lydelsen81

 
; 

”Den som […] med användande av olaga tvång, vilseledande 
eller något annat sådant otillbörligt medel förmår någon att 
bege sig eller låta sig transporteras till ett annat land i syfte att 
personen där skall utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 4 
§, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat 
sätt utnyttjas för sexuella ändamål, döms för människohandel 
för sexuella ändamål till fängelse i lägst två och högst tio år. 
   För människohandel för sexuella ändamål döms också den 
som tar emot, transporterar eller inhyser en person som kommit 

                                                
77 Se bilaga A(I) 
78 SOU 2001:14 
79 Prop. 2001/02:124, s. 8 
80 Noteras kan att riksåklagaren i sitt remissvar menade att en placering i BrB 6 kap., d.v.s. 
rörande sexualbrotten, vore mer lämpligt. 
81 Prop. 2001/02:124, s. 22 
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till ett land under de förhållanden som anges i första stycket, om 
det sker med användande av sådant otillbörligt medel och i 
sådant syfte som anges där. […]”82

 
 

I likhet med de internationella instrumenten återfinns tre moment i 
bestämmelsen. Det första, handelsåtgärderna, avser de åtgärder för 
genomförandet av själva handeln såsom rekrytering och transport av 
människor. Det andra momentet, användandet av otillbörliga medel, avser 
de medel som gärningsmannen genom att betvinga eller undertrycka offrets 
vilja använder för att få offret att underkasta eller foga sig. Det sista 
momentet består i syftet med handeln. Ett av de karaktäristiska elementen i 
människohandelsbrottet är att förfarandet alltid syftar till ett efterföljande 
utnyttjande av offret. Vid 2002 års införande bestod detta moment endast av 
sexuellt utnyttjade.83

 
 

En central del av denna utformning var rekvisitet om användandet av 
otillbörliga medel, d.v.s. det uttryckliga kravet på användandet olaga tvång, 
vilseledande eller annat sådant av något otillbörligt medel, och 
orsakssambandet mellan dessa och den åtgärd som vidtagits. Detta 
motiverades med att människohandelsbrottet i första hand skulle ta sikte på 
att skydda personer från att uppsåtligt bli försatta i situationer där de lätt 
skulle kunna bli utnyttjade i prostitution eller andra sexuella ändamål. Av 
detta följer att regleringen mer tog sikte på angreppet på offrets frihet än det 
tilltänkta utnyttjandet. Dessutom innebar kravet en viss avgränsning från 
människosmuggling och andra brott. Regeringen menade vidare att ett 
slopande av kravet på otillbörliga medel skulle innebära en kraftigt uttunnad 
brottsbeskrivning, vilket i sin tur riskerade att innebära ett problem ur 
legalitetssynpunkt. Noteras bör i denna del att Lagrådet anmärkte på att 
rekvisitet föreföll vara otydligt och obestämt, och härav stod i mindre god 
överensstämmelse med en klar och tydligt strafflagstiftning.84

 
  

Det subjektiva rekvisitet i regleringen ställdes genom uttrycket ”i syfte 
att…” till att endast omfatta avsiktsuppsåt. Regeringen menade att det 
indirekta och eventuella uppsåtet skulle innebära ett för vitt 
gärningsmannaansvar. Samtidigt klargjorde kravet på avsiktsuppsåt att 
huvudmotivet för handelsåtgärderna skulle ta sikte på exploateringen.85

 
 

2002 års införande var i några delar att anse som ofullständig, vilket också 
uppmärksammades av bl.a. lagrådet. Eftersom Sexualbrottskommittén hade 
till uppgift att utreda sexualbrotten, följde naturligt att de 
exploateringssyften som utredningen fokuserade på och vilka den nya 
bestämmelsen ämnade straffbelägga, var just de sexuella utnyttjandena. Det 
konstaterades även att det var inom området sexuell exploatering ”som 
behovet i Sverige av effektiv lagstiftning i nuläget framstår som mest 

                                                
82 SFS 2002:436 
83 Holmqvist m.fl., s. 4:4 b-c 
84 Prop. 2001/02:124, s. 22 ff & 54 f. Noteras bör att det vid förfaranden riktade mot 
personer under 18 år inte uppställdes krav på användande av otillbörliga medel 
85 Prop. 2001/02:214 
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påtagligt”86. Andra exploateringssyften såsom tvångsarbete och 
organhandel inkluderades inte.87 Dessutom tog bestämmelsen endast sikte 
på grönsöverskridande människohandelsförfaranden, oaktat att rambeslutet 
även inkluderade förfaranden utan gränsöverskridande inslag. Dock var 
regeringen medveten om bristerna, men menade att det inte var försvarbart 
att avvakta med lagstiftningen. Man avsåg att ytterligare utreda frågorna 
angående gränsöverskridande inslag, andra eventuella exploateringssyften 
än de sexuella, samt frågan om dubbel straffbarhet.88

4.1.2 2004 års utvidgning

 

89

För att lösa de brister med vilken 2002 års människohandelsbrott var 
behäftad med utarbetades under 2003 en departementspromemoria

 

90 som 
senare utmynnade i regeringens proposition ”Ett utvidgat straffansvar för 
människohandel”. I denna föreslog regeringen en rad nödvändiga ändringar 
i den dåvarande människohandelsregleringen, vilka trädde i kraft den 1 juli 
2004. Samtidigt godkändes Palermoprotokollet.91

 
 

Regeringen menade att den gränsöverskridande människohandeln hade växt 
i omfattning och antagit en alltmer global karaktär. I likhet med vad som 
anfördes inför 2002 års kriminalisering, beskrev även regeringen i 2004 års 
proposition kortfattat de faktorer som spelade in i 
människohandelsfenomenet. Rörande ursprungsländerna pekade regeringen 
på flera omständigheter såsom fattigdom, arbetslöshet och allvarlig 
ojämlikhet, som viktiga faktorer för människohandeln. I 
destinationsländerna möjliggjordes handeln främst genom efterfrågan på 
människor att utnyttja, vilket tillsammans med faktorerna i 
ursprungsländerna sammantaget innebar förutsättningar för en cynisk och 
lukrativ handel. Man betonade även att människohandel är ett sammansatt 
problem som berör flera områden; mänskliga rättigheter, kampen mot 
organiserad brottslighet, migrationsfrågor fattigdom m.m. Även om 
regeringen menade att sexköpslagen92 för Sveriges del hade haft en viss 
begränsande verkan mot människohandel, underströks att det krävdes ”[…] 
attitydförändringar, vilket förutsätter ett långsiktigt arbete på alla nivåer i 
samhället” 93. Regeringen framhöll även vikten av gränsöverskridande 
samarbete mellan ursprungs-, transit- och destinationsländerna.94

 
 

                                                
86 Prop. 2001/02:124, s. 20 
87 Emellertid innehöll redan BrB 4 kap. 3§ en reglering som i viss mån kriminaliserade 
liknande fall. Den som genom olaga tvång eller vilseledande föranledde att någon kom i 
krigs- eller arbetstjänst eller annat sådant tvångstillstånd m.m., kunde dömas för försättande 
i nödläge. Regleringen upphävdes enligt lag (2004:406) 
88 Prop. 01/02:124 s. 39, SOU 2001:14 
89 Se bilaga A(II) 
90 Ds 2003:45 Ett heltäckande straffansvar för människohandel 
91 Prop. 2003/04:111, rskr. 2003/04:232 
92 Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster 
93 Prop. 2003/04:111, s. 8 
94 Prop. 2003/04:111, s. 8 f 
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En av de huvudsakliga ändringar som gjordes 2004 var att utvidga 
omfattningen av människohandelsregleringen. De svenska regler som vid 
tidpunkten fanns att tillgå, bortsett från människohandel för sexuella 
ändamål, var inte tillräckliga för att uppfylla de kriminaliseringskrav som 
Palermoprotokollet och rambeslutet uppställde. Regeringen menade att de 
tillämpliga svenska reglerna oftast förutsatte att en viss effekt hade inträffat, 
vilket medförde att gärningar som enligt de internationella instrumenten 
skulle medföra ansvar för ett fullbordat brott endast bedömdes som 
osjälvständiga brott, såsom förberedelse eller medverkan, enligt de svenska 
reglerna. Ett händelseförlopp där någon med vilseledande eller tvång förmår 
någon annan att underkasta sig vissa åtgärder i syfte att någon skulle 
utnyttjas för krigstjänst skulle exempelvis enligt de svenska dåvarande 
reglerna endast bedömts som försök till försättande i nödläge95. Regeringen 
menade att samtliga inblandade, oberoende av arbetsfördelning, i likhet med 
Palermoprotokollet och rambeslutet skulle kunna straffas för sitt deltagande 
i människohandeln. Således utvidgades människohandelsregleringen till att 
även omfatta förfaranden som syftade till andra utnyttjanden än sexuella, 
exempelvis utnyttjande för tvångsarbete, krigstjänst eller för avlägsnande av 
organ.96

 
 

Noteras bör här att regeringen valde att behålla kravet på avsiktsuppsåt i 
förhållande till det tilltänkta utnyttjandet, oaktat att bl.a. Brottsförebyggande 
rådet och JÄMO i sina remissvar föreslagit andra lösningar, såsom 
eventuellt uppsåt och grov oaktsamhet.97

 
 

I samband med denna utvidgning diskuterade regeringen huruvida samtliga 
utnyttjandeformerna borde införas i samma bestämmelse, och pekade i 
diskussionen på flera fördelar med en sådan lösning. Man visade på att 
gränsen mellan de olika utnyttjandesyftena kan vara svår att dra, och att 
syftena ibland kan överlappa varandra. Exempelvis kan ett offer vara tänkt 
att utnyttjas för både hushållsarbete under slaveriliknande former och för 
olika sexuella ändamål. Regeringen lyfte dock fram en mer effektiv 
rättstillämpning som främsta argument för att införa samtliga 
utnyttjandesyftena i samma straffbestämmelse. Man menade att det torde 
vara en ”avsevärd fördel för rättstillämparen om det räcker med att 
konstatera direkt uppsåt till något sådant utnyttjande som är relevant för 
bestämmelsens tillämpning”98. Även lagrådet hade i propositionen till 2002 
års införande av människohandelsbrottet99

                                                
95 Se not. 85 

 uttalat att en enhetlig reglering 
för samtliga utnyttjandesyftena var starkt önskvärt. Lagrådet ansåg vidare, 
med hänsyn till de internationella instrumentens utformning att de 
grundläggande rekvisiten för människohandel inte borde variera mellan 
olika utnyttjandesyften. Samtliga former av utnyttjandesyften infördes härav 
genom 2004 års utvidgning i BrB 4 kap. 1a§, vilken som en följd av detta 

96 Prop. 2003/04:111, s. 30 f 
97 Ibid., s. 43 f 
98 Ibid., s. 47 
99 Prop. 2001/02:124, s. 54 f 
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även ändrade brottsbeteckning från människohandel för sexuella ändamål 
till människohandel.100

 
 

En annan betydande ändring i 2004 års utvidgning var att utformningen av 
handelsåtgärderna förändrades. För att bättre överensstämma med det 
tillvägagångssätt som åskådliggörs i de internationella instrumentens 
definitioner av människohandel, ändrades utformningen av den svenska 
bestämmelsen till att räkna upp handelsåtgärderna i en tilltänkt kronologisk 
följd. I bestämmelsens första stycke stadgades;101

 
 

”Den som […] rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller 
vidtar någon annan sådan åtgärd med en person […]” 

 
Med denna tilltänkta kronologiska följd ämnade regeringen, i enlighet med 
de internationella instrumenten, beskriva den kedja av hanteringar som 
offret typiskt sätt utsätts för i människohandelsprocessen, där offret rent 
fysiskt förflyttas mellan olika aktörer.102

 
 

Man diskuterade även huruvida kravet på användandet av otillbörliga medel 
vid vidtagandet av dessa handelsåtgärder skulle slopas för att främja 
effektiviteten vid tillämpningen. Man fann dock att denna fråga krävde 
ytterligare utredning, varför man valde att behålla kravet.103

 
 

Till de förändrade handelsåtgärderna knöt regeringen även ett nytt rekvisit, 
nämligen kontrollrekvisitet. Regeringen menade att det tilltänkta 
utnyttjandet förutsatte någon form av kontroll över offret, och att den 
svenska bestämmelsen således borde bygga på kravet på kontroll, eller 
överförelsen av denna. Härav ändrades utformningen av bestämmelsens 
första stycke till att gärningsmannen, för straffbarhet, genom 
handelsåtgärderna var tvungen att ha tagit kontroll över offret. Till 
handelsåtgärderna infördes således ett krav på orsakssamband till kontroll 
över offret. I bestämmelsens andra stycke kriminaliserades överföringen av 
en redan uppkommen kontroll, såsom när innehavaren av ett slavkontrakt 
för över detta tillsammans med en fordran på offret till en bordellägare.104

 
 

Regeringen menade att en kontrollsituation uppkom genom ”sådana 
befattningar med offret som resulterar i ett skapande, vidmakthållande eller 
en överföring av kontroll över offret”105. Regeringen ansåg att det var just 
denna kontroll som gav brottet dess höga straffvärde och anledningen till att 
det kallas ”den moderna tidens slavhandel”. Dessutom innebar kravet på 
kontroll även ett förtydligade av avgränsningen mot andra brott.106

 
 

                                                
100 Prop. 2003/04:111, s. 46 f 
101 Prop. 2003/04:111, s. 49 f 
102 Ibid. 
103 Ibid., s. 57 f 
104 Ibid., s. 50-53 
105 Ibid., s. 50 
106 Prop. 2003/04:111, s. 50 f 
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Viss kritik framfördes mot kontrollrekvisitet, bl.a. av lagrådet. Kravet på 
kontroll innebar ett krav på kontroll av faktisk art, där offret skulle stå under 
ett tryck som var av allvarlig betydelse för denne och där gärningsmannen 
således hade ett påtagligt inflytande över offrets agerande. Lagrådet 
påpekade att denna kontroll var oprecis och kunde vara av tämligen subtil 
art . Emellertid menade lagrådet att rekvisitet ändock behövdes för att inte 
göra det straffbara området för vitt.107

 
 

En följd av införandet av kontrollrekvisitet blev även att fullbordanspunkten 
för brottet ändrades från att ha förelegat när de gränsöverskridande 
åtgärderna genomförts, till att föreligga när kontrollen över offret 
uppkommit. I de fall då bestämmelsens andra stycke var tillämpbart, 
uppnåddes fullbordanspunkten genom överföringen av kontroll.108

 
 

Förutom dessa ändringar, utvidgades människohandelsbestämmelsen bl.a. så 
att även icke gränsöverskridande människohandel nu kriminaliserades. 
Dessförinnan hade det för ansvar för fullbordat brott, som ovan beskrivits, 
krävts att de gränsöverskridande åtgärderna genomförts, och att offret 
därigenom anlänt till det land där det utnyttjandet var tänkt att äga rum109. 
Genom att utvidga bestämmelsen till att även straffbelägga icke 
gränsöverskridande förfaranden, kriminaliserades även förfaranden där 
Sverige endast utgjorde ett transitland. Även fall då offret kommit till 
destinationslandet utan inslag av människohandel, exempelvis 
ensamkommande barn utan vårdnadshavare, men senare utnyttjas av 
människohandlare, kriminaliserades.110

4.2 Aktuell rättsutveckling – 
människohandelsbrottet under 2010 

 

4.2.1 Utredning och proposition om ett förstärkt 
straffrättsligt skydd 

Efter 2004 års utvidgning av människohandelsbrottet inleddes nästa stora, 
och för denna uppsats centrala, förändring av brottet i och med regeringens 
tillsättning av en särskild utredare i slutet av 2005. Utredaren gavs av 
regeringen i uppdrag att göra en översyn av människohandelsbrottet, och 
förelades inledningsvis att redovisa uppdraget i mitten av 2007.111 
Emellertid senarelades datumet för redovisningen, bl.a. eftersom uppdragets 
omfattning utökades, för att slutligen bestämmas till den 30 april 2008.112

                                                
107 Prop. 2003/04:111, s. 51 

 
Utredaren överlämnade den 22 april 2008 betänkandet ”Människohandel 
och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd” till regeringen för 

108 Ibid., s. 54 f 
109 Straffansvar för försöksbrott var dock möjligt i de fall då offret ännu inte anlänt till 
destinationslandet, se Prop 2001/02:124, s. 34 
110 Prop. 2003/04:111, s. 34 f 
111 Dir. 2005:152 
112 Dir. 2006:78 och Dir. 2007:88 
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remissbehandling.113 Efter all vederbörlig behandling av betänkandet lade 
regeringen fram propositionen ”Förstärkt straffrättsligt skydd mot 
människohandel”114, vilken riksdagen antog den 19 maj 2010115. 
Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2010116

 
. 

4.2.1.1 De bakomliggande ändamålen 
Översynen av människohandelsbrottet motiverades av regeringen genom att 
påvisa bestämmelsens bristande effektivitet rörande bekämpandet av 
människohandelsförfaranden. I förarbetena till lagändringen tydliggjordes 
denna brist genom att belysa fall av människohandel som anmälts. 
Exempelvis polisanmäldes 2003 tjugoen människohandelsbrott varav två 
personer dömdes för människohandelsbrott för sexuella tjänster, och elva 
personer för närliggande brott såsom grovt koppleri117. År 2004 anmäldes 
tjugonio fall av människohandel varav två personer åtalades, men senare 
frikändes. Tjugo personer dömdes emellertid för närliggande brott118. År 
2008 anmäldes 23 fall av människohandel utan några fällande domar 
avseende människohandel. Dock dömdes elva personer för koppleri.119

 
 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Anmälda 
människohandelsbrott 

22 29 44 38 50 23 59 84 

Varav lagförda som 
människohandelsbrott 

1 0 7 11 2 0 4 6 

Varav lagförda som 
närliggande brott 

11 20 x x 23 11 x x 

                                       (x = uppgift saknas) 120

 
 

 
Att dessa siffror visar på en brist i effektiviteten och tillämpningen av 
människohandelsregleringen korresponderade väl med de uppgifter som i 
utredningen inhämtades ifrån RKP, polisen och åklagarmyndigheten. Dessa 
menade bl.a. att den övervägande delen av de förfaranden som borde kunna 
bedömas som människohandel istället åtalades som koppleri eller grovt 
koppleri enligt 6 kap. 12§ BrB. Åklagarna kritiserade både bestämmelsens 
övergripande utformning och utformningen av vissa rekvisit i 

                                                
113 SOU 2008:41, härefter benämnt utredningen - För sammanställt lagförslag, se  
bilaga A(III) 
114 Prop. 2009/10:152 
115 Rskr. 2009/10:273 
116 SFS 2010:371- För sammanställt lagförslag, vilket vid denna uppsats inlämnande är 
gällande rätt, återfinns i bilaga A(IV) 
117 Jmf. BRÅ 2003(1) & BRÅ 2003(2) Observera en viss diskrepans med BRÅ:s siffror. 
118 Jmf. BRÅ 2004(1) & BRÅ 2004(2) 
119 Dir. 2005:152 & Prop. 2009/10:152, s. 13 
120 www.bra.se. Sammanställningen av statistiken syftar endast till att övergripligt 
åskådliggöra utfallet av tillämpningen av människohandelsbestämmelsen. Således 
analyseras inte statisktiken närmare här. 

http://www.bra.se/�
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bestämmelsen, och menade att den dåvarande 
människohandelsbestämmelsen i det närmaste var omöjlig att tillämpa.121

 
 

Vidare pekades det i förarbetena på att den domstolspraxis som fanns, sett 
tillsammans med uppgifterna från polis och åklagare, sammantaget tydde på 
att tillämpningen av lagstiftningen brast. Speciellt problematiskt menade 
man att rekvisitet om användandet av otillbörliga medel vid rekrytering och 
transport var. Man konstaterade vidare att det i praxis antyddes att 
svårigheter med att avgöra när rekvisitet är uppfyllt förelåg. Dessutom 
konstaterades att det även kunde vara svårt att klarlägga om otillbörliga 
medel använts, samt att rekvisitet kunde leda till att fokus vid utredning och 
lagföring på ett oönskat sätt lades på offrens bakgrund och situation. Man 
pekade även på att dessa frågor till viss del också diskuterats i de tidigare 
lagförarbetena rörande människohandel.122

 
 

I förarbetena konstaterades således att människohandelsbrottets utformning 
begränsade en ändamålsenlig och effektiv tillämpning. Utredningen gavs 
därav uppdraget att göra en översyn av människohandelsbrottet, vilket 
syftade till att möjliggöra en mer effektiv bekämpning av människohandel. 
Detta skulle genomföras genom att bl.a. utvärdera tillämpningen av och 
överväga förändringar av lagstiftningen.123

 
 

Regeringen anförde i denna del att en kriminalisering av 
människohandelsbrottet, med tanke på brottets komplexa karaktär, måste 
täcka många situationer och förfaranden. Detta innebär även att det med 
hänsyn till de legalitetsaspekter som gör sig gällande på straffrättens område 
ställs höga krav på bestämmelsens utformning. Regeringen fann som ovan 
beskrivits skäl för att överväga en förändrad utformning av 
straffbestämmelsen, men pekade samtidigt på vikten av kopplingen till de 
internationella instrumenten på området. För att inte försvåra det 
internationella samarbetet på människohandelsområdet, menade regeringen 
att den grundläggande konstruktionen borde behållas, samt att 
förutsättningarna för att förändra brottsbeskrivningen därför förhållandevis 
var begränsade. Man avsåg emellertid oaktat detta att effektivisera 
tillämpningen och stärka det straffrättsliga skyddet genom att skapa en ”klar 
och väl avgränsad brottsbeskrivning” vars begrepp ”tydligt bör ta sikte på 
de avsedda situationerna”.124

 
 

Noteras bör att det i uppdraget även bl.a. ingick att överväga skälen för och 
emot att slopa eller begränsa kravet på dubbel straffbarhet för 
människohandel, analysera frågan om Sveriges eventuella tillträde till 
Europarådets människohandelskonvention, samt att analysera om den 
dåvarande lagstiftningen erbjöd ett tillfredställande skydd mot barn- och 
tvångsäktenskap.125

                                                
121 SOU 2008:41, s. 91f 

 

122 Ibid. 
123 SOU 2008:41, s. 37 & 93 samt Dir. 2005:152 
124 Prop. 2009/10:152, s. 13 f 
125 SOU 2008:41, s. 37 f 
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4.2.1.2 Problemidentifiering 
För att effektivisera människohandelsregleringen i enlighet med regeringens 
uppdrag krävdes att de faktorer som begränsade effektiviteten av 
bekämpningen av människohandel identifierades och utvärderades. Nedan 
kommer problemområdena endast kortast beröras, för att senare i avsnitt 5 
djupare undersökas. 
 
I utredningsuppdraget pekade regeringen uttryckligen på problematiken 
kring användandet av otillbörliga medel. Utredaren gavs i uppdrag att 
speciellt analysera möjligheterna och konsekvenserna av att slopa kravet på 
att gärningsmannen ska ha använt sig av otillbörliga medel vid vidtagandet 
av de handelsåtgärder som nämndes i bestämmelsen. Denna fråga hade som 
tidigare nämnts även varit föremål för diskussion under tidigare 
lagstiftningsarbete. (i)126

 
 

Utredaren identifierade även ett behov att förändra utformningen av 
handelsåtgärderna. Detta föranleddes främst av att borttagandet av kravet 
på gränsöverskridande människohandel medförde att förfaranden av likartad 
karaktär nu kunde aktualiseras, vilka borde omfattas av 
människohandelsbrottet. (ii)127

 
 

Vidare konstaterades i utredningen att kontrollrekvisitet som införts i och 
med 2004 års utvidgning, medförde betydande effektivitets- och 
tillämpningsproblem. Det framhölls att rekvisitet i stor utsträckning tog 
sikte på samma omständigheter som användandet av otillbörliga medel, 
vilket resulterade i svår bevisproblematik.(iii)128

 
 

Utredaren menade även att det inom ramen för vad som normalt utgör 
människohandelsprocessen, ofta förekommer förfaranden som är av 
människohandelskaraktär och som måste anses lika straffvärda som 
människohandel i sig. Utredaren ansåg att sådana straffvärda förfaranden 
kunde utgöras av handlingar där någon utger ersättning för att få samtycke 
till att disponera över offret i människohandelssammanhang, dock utan att 
använda sig av otillbörliga medel mot offret.(iv) 129

 
 

Slutligen uppmärksammades även att kravet på direkt uppsåt i relation till 
utnyttjandesyftena medförde stora tillämpningssvårigheter. Problematiken 
innebar enligt åklagarmyndigheten att förfaranden som torde falla in under 
människohandelsregleringen i flertalet fall istället kom att rubriceras som 
andra brott. Det framkom även att problematiken i ett omfattande ärende lett 

                                                
126 SOU 2008:41, s. 37 f 
127 Ibid., s. 105 f 
128 Ibid., s. 108 f 
129 Ibid., s. 114 
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till att de förfaranden som ej ägt rum i Sverige överhuvudtaget inte kom att 
åtalas.(v)130

 
 

Sammanfattningsvis identifieras i utredningen fem huvudsakliga områden 
där åtgärder krävdes för att människohandelsregleringen skulle 
effektiviseras på de sätt som uttalats i uppdraget;131

 
 

i. Användandet av otillbörliga medel 
ii. Handelsåtgärdernas utformning 

iii. Kontrollrekvisitet 
iv. Ersättning mot samtycke 
v. Uppsåtsrekvisitet 

                                                
130 SOU 2008:41, s. 37 f 
131 Jmf. SOU 2008:41, s. 15 ff 
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5 Identifierade 
problemområden 

I detta centrala avsnitt undersöks djupare de identifierade problemområdena. 
Detta görs genom att undersöka människohandelsbestämmelsen utifrån vad 
främst utredningen och regeringen anför, samt genom att undersöka relevant 
rättspraxis. 

5.1 Användandet av otillbörliga medel 

Som nämnts i avsnitt 4.2.1.1 var en av utredningens huvudsakliga uppgifter 
att undersöka huruvida användningen av otillbörliga medel borde finnas 
kvar som rekvisit för människohandelsbrottet. I 2008 års utredning 
konstaterades att rekvisitet medförde viss effektivitetsrelaterad problematik. 
I den kritik som i utredningen riktades mot rekvisitet från bl.a. 
åklagarmyndigheten framhölls att kravet på användande av otillbörliga 
medel borde finnas kvar, men att bestämmelsen generellt borde genomgå en 
genomgripande förändring för att tillämpas mer effektivt och 
ändamålsenligt.132

 
 

Vid bedömningen av huruvida kravet på otillbörliga medel borde finnas 
kvar, pekade utredaren på människohandelsbrottets karaktär som ett 
fridskränkningsbrott, vilket markerades genom uppräkningen av otillbörliga 
medel. Uppräkningen beskriver på vilka sätt som angreppen på offrets frid 
och frihet kan ta sig uttryck. Utredaren menade bl.a. att slopandet av dessa 
kraftigt skulle kunna komma att uttunna brottsbeskrivningen och innebära 
att ett flertal oskyldiga åtgärder och handlingar riskerade att bedömas som 
människohandel. Således menade utredaren att kravet på otillbörliga medel i 
och för sig borde finnas kvar, men justeras så att rekvisitet gavs en tydligare 
och mer lättillgänglig utformning.133

 
 

Såsom ovan berörts konstaterades i utredningen att utformningen av 
rekvisitet om användandet av otillbörliga medel medförde att 
människohandelsbestämmelsen blev svårtillämplig och ineffektiv. 
Huvudsakligen baserades detta konstaterande på problematiken kring 
begreppen ”något annat sådant otillbörligt medel” och ”utnyttjande av 
någons utsatta belägenhet”.134

 
 

I 2002 års införande av människohandelsbrottet togs utgångspunkten för 
momentet rörande otillbörliga medel i olaga tvång135 och vilseledande136

                                                
132 SOU 2008:41, s. 96 ff 

. 

133 Ibid. - Motsvarande problematik går även att återfinna i andra länder där användandet av 
otillbörliga medel finns med som rekvisit, se Baumbach, 2009 [I], s. 3 samt Baumbach, 
2009 [II], s. 227 f 
134 SOU 2008:41, s. 96 f 
135 Jmf. BrB 4 kap. 4 § 
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Dock menade lagstiftaren att handelsåtgärderna för straffbarhet även skulle 
kunna ske genom ”andra sådana otillbörliga medel”, som till sin art kan 
vara att jämställa med olaga tvång och vilseledande. Detta skulle kunna 
innebära att ”[…]missbruka att en person befinner sig i en särskilt utsatt 
position utan reella valmöjligheter och därför är särskilt sårbar”137

 

. Med 
särskilt utsatt position menade regeringen exempelvis  

”[…] personer som befinner sig i ett ekonomiskt skuldförhållande 
eller ett tjänste- eller anställningsförhållande till gärningsmannen, 
narkomaner som är beroende av den som tillhandahåller honom eller 
henne narkotika, personer som befinner sig i vanmakt, personer som 
lever under ekonomiskt svåra förhållanden, i flyktingskap eller som 
lider av förståndshandikapp eller någon sjukdom” 

 
I propositionen utvecklades de tilltänkta straffbara förfarandena genom att 
illustrera situationer då personer i särskilt utsatta positioner utnyttjas. 
 

”Ett exempel på att utnyttja att en person befinner sig i en särskilt 
utsatt position kan vara om en kvinna som har ett barn som behöver 
vård eller särskild omsorg har utlovats möjligheter till sådana 
åtgärder t.ex. under förutsättning att hon prostituerar sig i Sverige. 
Det kan också anses otillbörligt att utnyttja en person som har en 
oklar status i ett land, t.ex. om han eller hon lever som illegal 
immigrant.” 

 
Regeringen poängterade dock att det otillbörliga medlet för att vara 
jämförbart med olaga tvång och vilseledande krävde att omständigheterna 
alltid måste vara sådana att offret ”inte har något annat verkligt eller 
godtagbart alternativ än att underkasta sig gärningsmannens vilja”. De 
otillbörliga medlen omfattar följaktligen närmast utpressningsliknande 
situationer och syftar således till att bemästra offrets ”fria och verkliga 
vilja”. Omständigheten att offret i ursprungslandet lever med en lägre 
levnadsstandard än i destinationslandet räcker således ensamt inte för att det 
skall anses att ett otillbörligt medel har använts.138

 
 

I 2004 års utvidgning infördes efter förslag av Lagrådet att begreppet 
utnyttjande av någons utsatta belägenhet skulle fogas till rekvisitet om 
användande av otillbörliga medel. Detta gjordes i huvudsak med anledning 
av att begreppet uttryckligen återfinns i de internationella instrumenten. 
Begreppet tog sikte på samma omständigheter som i den tidigare 
propositionen ovan beskrivits angående särskilt utsatt position. Genom att 
bryta ut begreppet utnyttjande av någons utsatta belägenhet menade 
regeringen att vad som tidigare ansågs vara ett annat otillbörligt medel 
tydliggjordes. Någon faktiskt ändring av gällande rätt avsågs emellertid 
inte.139

 
 

                                                                                                                        
136 Jmf. BrB 9 kap. 1§ 
137 SOU 2001/02:124 s. 34 f 
138 Ibid. 
139 SOU 2003/04 s 58 f, 65 & 99 
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I 2010 års utredning konstateras att de förarbetsuttalanden som här ovan 
beskrivits inte korresponderar med människohandelsförfarandet i praktiken. 
Av vad utredningen erfar framstår de relativt drastiska förfarandena, vilka 
begreppen ämnar omfatta, som mycket sällan förekommande. Istället 
utvecklas inte sällan det maktförhållande som gärningsmannen skapar eller 
utnyttjar under lång tid. Inte sällan uppstår maktförhållandet även genom 
flera olika handlingar som var för sig inte anses vara särskilt ingripande och 
våldsamma.140

 
 

Denna mening delas även av Åklagarmyndigheten. Åklagarna konstaterar 
att användandet av otillbörliga medel i flera svenska fall utgjorts av ett 
utnyttjande av att offret i ursprungslandet levt under svåra ekonomiska 
förhållanden och således varit i en särskilt utsatt position. I dessa fall har 
åklagarna ålagts en mycket tung bevisbörda. Som ett första led måste 
åklagarna visa att offret de facto befunnit sig i en ekonomiskt särskilt utsatt 
position samt att gärningsmannen haft kännedom om denna omständighet. 
Som ett andra led måste styrkas att offret inte haft något annat verkligt eller 
godtagbart alternativ än att underkasta sig gärningsmannens vilja. Detta 
föranleder en rad olika spörsmål såsom om denna bedömning skall göras 
utifrån ett objektivt perspektiv, eller ur offrets subjektiva perspektiv. 
Åklagarna noterar även spörsmålet huruvida offret faktiskt varit kapabel att 
göra fria och reella val.141

 
 

Problematiken kring beviskraven belyses exempelvis i följande mål; 
 
I Solna tingsrätts dom av den 17 april 2003 i mål nummer B 2636-02 
belyses bl.a. det av domstolarna högt ställda beviskravet rörande 
användandet av otillbörligt medel. 
 

I målet stod en tilltalad åtalad för att genom vilseledande och annat sådant 
otillbörligt medel förmått offret att resa från Estland till Sverige samt tagit 
emot och inhyst denna i syfte att exploatera henne för tillfälliga sexuella 
förbindelser mot ersättning. Offret levde i Estland under magra ekonomiska 
levnadsförhållanden. Hon var arbetslös och hade ett sexårigt barn. Hennes 
enda inkomst bestod i barnbidrag om 350 estländska kronor i månaden, samt 
ekonomiskt stöd från sina egna föräldrar. Bostadskostnaderna uppgick till 
3500 estländska kronor i månaden. Via en tidningsannons som annonserade 
om arbete avseende posering och eskortservicetjänster i Sverige kom offret i 
kontakt med gärningsmannen, varefter hon vid två tillfällen reste till Sverige. 
Vid dessa tillfällen exploaterades hon i prostitution. 

 
Tingsrätten fann visserligen att gärningsmannens vilseledande, vilket enligt 
gärningsbeskrivningen bestod i den missvisande bild tidningsannonsen gav, 
var styrkt avseende den första resan till Sverige. Emellertid ansåg tingsrätten 
att det orsakssamband som mellan vilseledandet och resan för straffbarhet 
krävs inte kunde styrkas, eftersom offret i förhör uppgett att hon inte visste 
om resan skulle företagits även för det fall hon varit medveten om arbetets 
faktiska art. Vidare pekade tingsrätten på det faktum att hon även en andra 

                                                
140 SOU 2008:41, s. 97 
141 Åklagarmyndigheten 2007:2, s. 37 
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gång, då hon torde vara medveten om arbetets faktiska art, åkte till Sverige. 
Vid denna andra gång ansågs inte heller offret vara vilselett. 
 
Vidare ansåg tingsrätten inte att användandet av något annat otillbörligt 
medel, i form av utnyttjandet av offret särskilt utsatta position, kunde anses 
styrkt. Utredningen om offrets ekonomiska situation samt vad som föregick 
resorna till Sverige ansågs inte tillräckliga, då det som ovan beskrivits, krävs 
att omständigheterna skall vara sådana att offret inte haft något annat 
verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig gärningsmannens 
vilja. Då tingsrätten ansåg att varken vilseledandet, genom bristande 
orsakssamband, eller något annat sådant otillbörligt medel kunde styrkas, 
kunde inte heller ansvar för emottagandet eller inhysandet aktualiseras. 
Åtalet rörande människohandel för sexuella ändamål ogillades således. 
 
Tingsrättens dom påvisar flera bevisrelaterade svårigheter, främst rörande 
frågan om användandet av annat sådant otillbörligt medel i relation till 
offrets utsatta position. Åklagarens medel för att styrka det första ledet, 
d.v.s. om offret befunnit sig i en utsatt position, består i huvudsak av förhör 
med offret. Tingsrätten konstaterade förvisso att offrets ekonomiska 
situation förefaller vara svår med bakgrund av offrets utsaga. Dock ansågs 
inte målsägandens utsago till fullo styrka offrets utsatta position. I denna del 
efterlyste tingsrätten, för att offrets utsatta position skulle anses vara styrkt, 
information om t.ex. offrets föräldrars ekonomiska situation och deras 
förmåga att ekonomiskt bistå offret.142

 
  

Domen fastställdes av Svea Hovrätt den 26 juni 2003 i mål nummer  
B 3065-03. Hovrätten konstaterade att offret visserligen levt under dåliga 
ekonomiska förhållanden i Estland men att det inte kunde anses styrkt att 
denna situation inneburit att hon i praktiken inte haft något annat val än att 
åka till Sverige. Inte heller kunde det anses som styrkt att den tilltalade haft 
någon närmare kännedom om offrets ekonomiska situation. 
 
Hovrättens dom påvisar även problemtik rörande det andra ledet i 
bevisningen. Hovrätten påtalar att även om offret kunde anses befinna sig i 
en särskilt utsatt position i Estland, kunde det inte anses vara styrkt att hon 
inte haft några andra verkliga eller godtagbara alternativ än att åka till 
Sverige för prostitution. Även detta andra led i bevisning styrks 
huvudsakligen genom offrets utsaga. Åklagarmyndigheten uttalar i denna 
del: 
 

”Därigenom blir förhörsmetodiken av en avgörande betydelse. Man måste 
tämligen ingående penetrera inte bara frågan om den ekonomiska 
situationen utan även djupare utreda vilka överväganden som gjordes, och 
vilka reella möjligheter som vid den aktuella tidpunkten har funnits för 
målsäganden som alternativ till det ”erbjudande” som gärningsmannen 
givit. Därutöver kan det vara fruktbart att närmare utfråga gärningsmannen 
om motiven för att välja just denna ”utsatta” målsägande.” 143

 
 

                                                
142 Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 14 f 
143 Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 14 
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För att det andra ledet skall anses vara styrkt, menar åklagarmyndigheten att 
offrets utsaga måste vara klar rörande vilka hypotetiska alternativ som fanns 
vid tidpunkten. Avseende dessa alternativ måste offret därefter argumentera 
för att visa att dessa inte kunde anses vara verkliga eller godtagbara.144

 
 

Liknade problematik som ovan behandlades i Huddinge tingsrätts dom av 
den 29 april 2004 i mål nummer B 3848-03. 

 
Två tilltalade stod åtalade för att vid två tillfällen genom otillbörliga medel 
förmått offret att resa från Estland till Sverige för att exploateras i 
prostitution. Offret riskerade i Estland att bli hemlös, då hon ådragit sig höga 
skulder vilka hon inte kunde återbetala. Vidare hade hon till följd av 
allvarligare brott blivit sjuk, vilket fordrade läkarvård och dyra mediciner. I 
Estland kontaktades offret av en av de tilltalade som informerades om 
situationen. Den tilltalade erbjöd offret arbete som prostituerad i Sverige, 
samt lån som skulle täcka resan dit. Offret företog därefter två resor till 
Sverige där hon arbetade som prostituerad. 

 
Tingsrätten konstaterade att offrets utsatta situation inte kunde ifrågasättas, 
samt att hon härav inte hade någon annan möjlighet än att resa till Sverige 
enligt de villkor som erbjöds av de tilltalade.  
 
I detta fall hade åklagaren förutom målsägarförhöret även åberopat skriftlig 
bevisning till styrkande av offrets ekonomiska situation, bl.a. i form av 
rapporter från Utrikesdepartementet. Dessa rapporter påvisade bl.a. 
medelinkomst, arbetslöshet och valuta i Estland under den aktuella 
perioden. 
 
Tingsrätten menade emellertid att den avgörande frågan istället var huruvida 
de tilltalade hade känt till offrets ekonomiska situation, samt om så var 
fallet, hade använt sig av otillbörliga medel. I denna del krävdes att offret 
skulle kunna uppge om hon informerat gärningsmännen om sin ekonomiskt 
utsatta position. Vidare skulle hon även ha förmågan att dra slutsatser 
avseende gärningsmännens avsikter.145

 
 

Tingsrätten konstaterade att de tilltalade, efter att ha informerats om offrets 
knappa ekonomiska situation, erbjudit lån till resan, måste ha insett att offret 
befann sig i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Offret uppgav 
emellertid att hon inte visste om hennes skulder i Estland var av betydelse 
för att de tilltalade skulle erbjuda henne arbete. Tingsrätten menade att detta 
tydde på att offret själv var angelägen om att få åka till Sverige. I vart fall 
ansågs det inte styrkt att offrets utsatta position hade använts som ett 
påtryckningsmedel eller att hennes fria vilja hade betvingats. Inte heller de 
tilltalades åtgärder i senare skeden ansåg tingsrätten utgöra användande av 
otillbörliga medel, även om offret kunde anses ha haft små eller obefintliga 
möjligheter att dra sig ur. Åtalet rörande människohandel ogillades 
således.146

                                                
144 Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 37 

 

145 Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 15 
146 Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 15 
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I Svea Hovrätts dom av den 11 juni 2009 i mål B 1479-09147

 

, som utgjorde 
det första målet i Sverige rörande människohandel för andra ändamål än 
sexuella, blev dock utgången annorlunda. Även i detta fall berördes 
problematiken kring användandet av otillbörliga medel. 

Målet, vari fem personer stod åtalade för bl.a. människohandel, avsåg 
utnyttjandet av en handikappad och fattig Ukrainsk man, Pavlo, för 
tvångsarbete (tiggeri). Pavlo hade i oktober 2006 kontaktats utav en av de 
tilltalades släktingar och erbjudits arbete i Moskva. Då anställningen av en 
handikappad medförde skattelättnader, skulle mannen de facto inte behöva 
utföra något arbete. Pavlo uppbar en pension om 330 grivna i månaden. Han 
utlovades en lön om 1000 grivna. När släktingen och den Pavlo var på väg 
till Moskva från Ukraina, informerade släktingen att arbetet bestod i tiggeri i 
Moskvas tunnelbana. Pavlo, som överlämnat sitt pass till släktingen, kände 
att något val inte fanns då han dessutom inte hade några pengar. I Moskva 
överlämnades Pavlo till två av de tilltalade som informerade om hur 
tiggandet skulle ske. Pavlo tvingades tigga sex dagar i veckan, från sju på 
morgonen till elva på kvällen. Då han skämdes för att tigga började han 
konsumera stora mängder alkohol, och försökte vid två tillfällen rymma. 
Dessa försök misslyckades, och Pavlo misshandlades som följd. Tillsammans 
med tre utav de tilltalade åkte Pavlo, via Ukraina, Moldavien och Mallorca, 
till Sverige. I Sverige anslöt de två resterande tilltalade, och gruppen åkte till 
Uppsala där Pavlo återigen tvingades att tigga. Pavlo lyckades emellertid i 
samband med en tågresa från Stockholm fly och kontakta polisen. 

 
Då Pavlos uppgifter av både tingsrätten och hovrätten bedömdes som 
trovärdiga, samt stöddes av utredningen i övrigt, lades dessa uppgifter till 
grund för bedömningen. Hovrätten konstaterade i likhet med vad tingsrätten 
gjort att det kunde anses styrkt att Pavlo vilseletts. Även om han under resan 
till Moskva accepterat arbetet som tiggare, ansåg domstolen att det kunde 
konstateras att Pavlo inte skulle följt med om denna information lämnats 
honom redan i Ukraina. Den lönen som utlovats utlämnades aldrig, utan 
behölls av gärningsmännen. 
 
Vidare konstaterade hovrätten att Pavlo ”[…]utan tvekan har befunnit sig i 
en utsatt situation, dels på grund av sitt handikapp, dels ekonomiskt med 
tanke på att hans enda inkomst bestod av en pension uppgående till en 
bråkdel av medelinkomsten i Ukraina.” Fyra utav de fem gärningsmännen 
dömdes varav två för människohandel och två för medhjälp till brottet. 
 
I 2010 års utredning konstaterades att även övrig rättspraxis, fram till och 
med 1 mars 2008, visade på tillämpningssvårigheter. Sammantaget fann 
utredningen att domstolarna rörande begreppet vilseledande inte klart visste 
hur omständigheter hänförliga till offrets egen person skulle hanteras. 
Sådana omständigheter kunde vara spörsmål om offrets vetskap om risken 
för ett utnyttjande, eller att offret tidigare varit i prostitution. Utredningen 
noterade även brister i domstolarnas hantering av användningen av 
otillbörliga medel rörande offrets ekonomiska situation i ursprungslandet.148

                                                
147 Överklagat avgörande - Stockholms tingsrätts dom av den 30 januari 2009 i mål 
nummer B 10768-08 . 

 

148 SOU 2008:41, s. 78 f 
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Problematiken kring användandet av de otillbörliga medlen föranledde 2010 
års utredning, såsom ovan beskrivits, att föreslå att begreppen missbrukar 
någons ungdom eller skyddslöshet samt missbrukar någons 
beroendeställning skulle införas i bestämmelsen, samtidigt som annat 
sådant otillbörligt medel slopades. Utredningen pekar på att det utmärkande 
för människohandelsbestämmelsen är det maktförhållande mellan 
gärningsmannen och offret som innebär att offret inte råder över sin egen 
livssituation och därigenom kan utnyttjas. Maktförhållandet kan uppstå 
antingen genom gärningsmannens utnyttjande av offrets redan svåra 
situation eller genom att gärningsmannen försätter offret i en svår situation. 
Genom att införa de två nya begreppen i uppräkningen av medel samt slopa 
annat sådant otillbörligt medel menade utredningen att detta 
maktförhållande tydliggjordes samt att tillämpningen av bestämmelsen 
förenklades.149

 
 

Med begreppet missbruk av någons ungdom eller skyddslöshet avsåg 
utredningen offer som i allmänhet kan sägas befinna sig i en skyddslös 
situation, såsom barn och personer med psykiska funktionsnedsättningar och 
som bör anses vara i behov av ett uttryckligt skydd mot övergrepp. Med 
begreppet missbruk av någons beroendeställning avsåg utredningen, i likhet 
med vad som gäller rörande begreppet i annan lagstiftning, maktövergrepp 
mot personer i beroendeställning gentemot gärningsmannen. 
Beroendeställningen kan ha sitt ursprung i ekonomiska relationer, 
anställningsförhållanden m.m. Vidare motiverade utredningen 
användningen av begreppet missbruk istället för utnyttjande med att det 
förra inte innefattar förfaranden som offret själv tagit initiativ till.150

 
 

Vidare menade utredningen att gärningsmannen för ansvar för 
människohandel på olika sätt kan skapa eller missbruka en redan 
föreliggande situation. Offret behöver inte av gärningsmannen ha utsatts för 
drastiska åtgärder såsom att fysiskt tvingas till en plats, utan kan likväl 
under en längre period ha utsatts för subtila påtryckningar som sammantaget 
lett till att offret vilseletts eller hamnat i en utsatt belägenhet. De situationer 
vilka utredningen ansåg utgöra otillbörliga medel innefattade förfaranden 
både där gärningsmannen använder sig av det otillbörliga medlet i direkt 
samband med vidtagandet av handelsåtgärder, men även där 
gärningsmannen i ett senare skede utnyttjar en tidigare skapad situation. 
Exempelvis kan gärningsmannen vid ett tidigare skede ha hotat offret, men 
först senare utnyttja den rädsla som offret fått för att vidta en handelsåtgärd 
för ett tilltänkt utnyttjande.151

                                                
149 Ibid., s. 99 f 

 Till följd härav krävs för ansvar inte heller att 

150 Ibid., s. 101. Angående förfarande till vilket offret själv tagit initiativ - se. Stockholms 
tingsrätts dom av den 20 januari 2006 i mål B 8862-04. 
151 Jmf. Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 11 januari 2006 i mål B 2429-05 
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gärningsmannen själv ursprungligen har skapat situationen för att den skall 
ingå som ett led i människohandelsbrottet.152

 
 

I utredningen noterades vidare att offer som förekommer i 
människohandelsprocessen inte sällan kommer från ursprungsländer med 
mycket dåliga ekonomiska förhållanden. Dock bör inte ensamt det faktum 
att ett offer kommer från ett land med låg levnadsstandard och utbredd 
fattigdom anses tillräckligt för att gärningsmannen skall anses ha använt ett 
otillbörligt medel. Ett sådant faktum skall dock tillmätas stor betydelse vid 
en bedömning. Vilken betydelse levnadsförhållandena har haft samt hur de 
påverkat offrets situation måste emellertid bedömas i varje enskilt fall.153

 
 

Regeringen delade utredningens förslag såtillvida att kravet på användandet 
av otillbörliga medel bör behållas. Denna mening delades vidare av samtliga 
av de remissinstanser som yttrat sig över utredningens förslag. Regeringen 
pekade på vikten av att den svenska människohandelsbestämmelsen 
korresponderar med de internationella instrumenten.154 Av vad som 
framkommit i utredningen tyder vidare inget på att användningen av 
otillbörliga medel i sig själv gett upphov till tillämpningsproblem, utan detta 
föranleds snarare av utformningen av rekvisitet. Vidare konstaterar 
regeringen, i likhet med utredningen, att kravet om användande av 
otillbörliga medel är nödvändigt för att människohandelsbrottet skall 
avgränsas i förhållande till andra mindre allvarliga brott.155

 
 

Regeringen tillmötesgick emellertid inte utredningens förslag om införandet 
av missbruk av någons ungdom eller skyddslöshet och missbruk av någons 
beroendeställning. Regeringen menade att införandet av nya rekvisit i 
brottsbestämmelsen bör göras med stor försiktighet för att inte försvåra 
tillämpningen av bestämmelsen. Den lydelse som den då gällande 
människohandelsbestämmelsen hade, menade regeringen gav ett fullgott 
uttryck för det maktförhållande som gärningsmannen skall upprätta eller 
utnyttja för att förmå offret att underkasta sig handelsåtgärden. Regeringen 
pekar vidare på att de otillbörliga medlen skall förstås såsom att 
gärningsmannen har ett inflytande över offrets handlingar, vilket begränsar 
hans eller hennes möjligheter att påverka sin situation och att detta 
inflytande är otillbörligt. Den dåvarande gällande lydelsen menade 
regeringen innefattade de båda av utredningen föreslagna rekvisiten. Det 
noterades även att det för personer under 18 år inte krävdes ett användande 
av otillbörligt medel, varför det inte ansågs lämpligt att ange utnyttjande av 
någons ungdom som en särskild omständighet. Regeringen biföll således 
inte utredningens förslag rörande införandet av rekvisiten, samt inte heller 
rörande borttagandet av annat otillbörligt medel.156

                                                
152 SOU 2008:41, s. 103f, Angående situation där en gärningsman missbrukat situation som 
annan gärningsman skapat – se. Hovrätten för Västra Sveriges dom  av den 6 juli 2005 i 
mål B 2557-05 

 

153 Ibid. 
154 Jmf. Åklagarmyndigheten, 2007, s. 41 
155 Prop. 2009/10:152, s. 15 
156 Prop. 2009/10:152, s. 15 f 
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5.2 Handelsåtgärdernas utformning 

En viss problematik identifierades även av utredningen rörande 
handelsåtgärderna. Den identifierade problematiken härrörde främst från det 
faktum att kravet på gränsöverskridande moment i 2004 års utvidgning 
tagits bort. Detta innebar att offret inte nödvändigtvis var tvungen att ha 
rekryterats eller transporterats från ett land till ett annat. De handelsåtgärder 
som det i bestämmelsen dessförinnan uttrycktes, d.v.s., transportera, inhysa 
och ta emot en person, omfattade de åtgärder som i normala språket inläggs 
i dessa ord. Med rekrytering avsågs olika förfaranden för att värva eller 
anskaffa offret. Utredningen menade att slopandet av kravet på 
gränsöverskridande moment innebar att förfaranden av annan karaktär än 
tidigare också borde omfattas av människohandelsbrottet. Exempelvis 
beskrivs förfaranden där gärningsmannen efter det att maktförhållandet 
upprättats gentemot ett offer som redan befinner sig i landet, kontrollerar 
denna genom att vidta olika åtgärder som inte ingår som ett led i en 
förflyttning.  Dessa kontrollerande åtgärder beskrivs exempelvis vidare som 
när gärningsmannen spärrar in offret, tar hand om offrets 
identitetshandlingar eller andra tillhörigheter vilket innebär att offret inte 
kan röra sig fritt. Dock menade utredningen att gärningsmannen inte i alla 
avseenden behövde kontrollera offret. Även situationer där offret kunnat 
röra sig fritt, men där offret vid en helhetsbedömning inte kunnat bestämma 
över sin situation torde omfattas. Utredningen föreslog härav att förfaranden 
där gärningsmannen kontrollerar offret med uppsåt att utnyttja denna borde 
läggas till uppräkningen av handelsåtgärder.157

 
 

Utredningen poängterade vidare att begreppet kontrollera inte tog sikte på 
samma delar av människohandelsprocessen som det kontrollbegrepp som 
det s.k. kontrollrekvisitet, som förelogs tas bort158, tog sikte på. Det 
föreslagna begreppet avsåg förfaranden vilka gärningsmannen vidtog för det 
åsyftade utnyttjandet. Kontrollrekvisitet avsåg det tillstånd som uppnås 
genom att gärningsmannen med användande av ett otillbörligt medel vidtar 
en handelsåtgärd, vilket förutsätter ett kausalsamband mellan åtgärden och 
uppkomsten av kontroll. Genom den föreslagna ändringen skulle kravet på 
kausalsamband slopas.159

 
 

I utredningen ges följande exempel på förfaranden som genom den 
föreslagna ändringen skulle komma att omfattas av brottsbestämmelsen; 
 

”En kvinna har sedan en längre tid utnyttjats för prostitution. En 
bekant har ordnat sexköpare till henne och dessutom försett henne 
med narkotika. Efter en tid hotar mannen att sluta ge kvinnan 
narkotika om hon inte ökar sina intäkter och överlämnar pengarna till 
honom. Mannen tar kvinnans id-handlingar, mobiltelefon och 
lägenhetsnycklar under den tid som hon utnyttjas av sexköpare i den 

                                                
157 SOU 2008:41, s. 105 f. samt Holmqvist m.fl., s. 4:4 d. Det noterades även att en sådan 
konstruktion återfinns i såväl i Danmark som i Finland – jmf. Baumbach, 2009 [II], s. 215 f 
158 Se avsnitt 5.3 
159 SOU 2008:41, s. 106 



 43 

omfattning som mannen bestämmer. Inte förrän kvinnan överlämnat 
det belopp mannen kräver lämnar han tillbaka hennes 
tillhörigheter.”160

 
  

Enligt utredningen medför den då gällande bestämmelsen att förfarandet 
inte skulle föranleda straffansvar för människohandel då mannen inte 
vidtagit någon handelsåtgärd. Genom att införa kontrollerande handlingar 
som handelsåtgärd omfattas förfarandet av kriminaliseringen. Dock 
poängterades att förslaget inte innebar en nykriminalisering då exempelvis 
förfaranden som genom förändringen faller inom ramen för 
människohandelsbrottet, dessförinnan medfört straffansvar för olaga 
frihetsberövande.161

 
 

Regeringen biföll inte utredningens förslag i denna del. Regeringen ansåg, i 
likhet med remissinstanserna Svea hovrätt och Riksdagens ombudsmän, att 
det föreslagna begreppet kontrollerar riskerade att i tillämpningen tolkas 
olika beroende på begreppets otydlighet. De förfaranden som av utredningen 
ämnades omfattas av begreppet, såsom att gärningsmannen slutar förse 
offret med narkotika eller tar ifrån offret dennes identitetshandlingar, 
menade regeringen redan omfattades av olika former av utnyttjande av 
offrets utsatta situation. Om övriga rekvisit även uppfylles skall 
gärningsmannen i ett sådant fall dömas för människohandel. Regeringen 
biföll således inte utredningens förslag.162

 
 

Regeringen framhöll för egen del att skäl fanns att överväga andra ändringar 
av utformningen av handelsåtgärderna. Regeringen föreslog att 
uppräkningen av handelsåtgärder skulle kompletteras med begreppet 
överför, samt att uttrycket vidtar någon annan sådan åtgärd skulle utgå.  
Detta motiverades med att begreppet vidtar någon annan sådan åtgärd i 
2004 års utvidgning exemplifierades med olika typer av förflyttningar och 
överföringar av offret, och att en utformning i enlighet med regeringens 
förslag bättre skulle överensstämma med Palermoprotokollets utformning. 
Av detta följde även att regeringen föreslog att det dåvarande andra stycket i 
människohandelsbestämmelsen angående överförande och mottagande av 
offret skulle tas bort. 163

5.3 Kontrollrekvisitet 
 

En av de rekvisit som var föremål för omfattande kritik och diskussion 
innan och under 2010 års utredning, var kontrollrekvisitet. Rekvisitet 
innebar huvudsakligen att gärningsmannen för straffansvar, med 
användande av ett otillbörligt medel, vidtog en handelsåtgärd och 
därigenom fick kontroll över offret. Med kontroll menades situationen då 
offret befann sig ”i en trångmålsliknande situation eller faktisk 

                                                
160 SOU 2008:41, s. 107 
161 Ibid. 
162 Prop. 2009/10:152, s. 17 
163 Ibid., s. 17 f 
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beroendeställning i förhållande till gärningsmannen”164och avsåg ”sådana 
situationer av påtagligt underläge som typiskt sett krävs för ett 
förverkligande av brottsplanen”165.166

 
  

Regeringen ansåg i förarbetena till 2004 års utvidgning att kravet på kontroll 
inte skulle ställas för högt, då kontrollen inte sällan torde vara av tämligen 
subtil art. Dock menade man att det krävdes att offret stod under tryck som 
är av allvarlig betydelse för offret, och för hans eller hennes förmåga att 
förändra sin situation. Man ansåg att de torde vara tillräckligt med kontroll 
av faktisk art, även om den kunde ha sin bakgrund i en rättslig sak. Man 
uttalade vidare att det167

 
 

”[…] Det bör alltså röra sig om sådana situationer av påtagligt 
underläge som typiskt sett krävs för ett förverkligande av 
brottsplanen. Gärningsmannen bör således ha ett påtagligt 
inflytande över offrets agerande, i vart fall i vissa 
hänseenden.”168

 
 

Såväl utredningen som regeringen föreslog inför 2010 års lagändring 
rekvisitets borttagande till förmån för en mer effektiv tillämpning av 
människohandelsbestämmelsen. Av den kritik som riktades mot 
kontrollrekvisitet var problematiken kring relationen till användandet av 
otillbörliga medel framträdande. Särskilt betonades att båda rekvisiten 
omfattades av likalydande omständigheter och exempel i förarbetena. 
Rörande de otillbörliga medlen uttalas i förarbetena, såsom ovan beskrivits, 
utnyttjande av;  
 

”[…] personer som befinner sig i ett ekonomiskt 
skuldförhållande eller ett tjänste- eller anställningsförhållande 
till gärningsmannen […]”169

 
 

Rörande kontrollrekvisitet uttalas att kontrollen kan ha sin grund i;  
 

” […] i ekonomiska förhållanden […] [eller] i ett 
anställningsförhållande- eller lydnadsförhållande […]”170

 
 

Såväl utredningen som regeringen konstaterade att dessa identiska 
uttalanden innebar att de båda rekvisiten tog sikte på samma 
omständigheter, och ledde till tillämpningssvårigheter och mycket svår 
bevisproblematik. Även om Åklagarmyndigheten konstaterade att den 
tolkning som i rättstillämpningen gjorts avseende vad som utgör en 
kontrollsituation var väl avvägd, påtalade myndigheten att relationen mellan 
de båda rekvisiten inte tycktes helt klarlagd. Myndigheten poängterade att 
                                                
164 Prop. 2003/04:111, s. 66 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid., s. 51 & 66 
168 Ibid., s. 66 
169 Prop. 2001/02:124 s. 34 
170 Prop. 2003/04:111, s. 66 
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det i 2004 års utvidgning framstod som att användningen av otillbörliga 
medel inkluderade att kontroll över offret uppstod, då det uttalades att 171

 
 

” […] de otillbörliga medel, varmed handelsåtgärderna 
genomförs, är just sådana som syftar till att ta kontroll över 
offret och sålunda beskära offrets reella valmöjligheter”172

 
 

I flertalet av de avgöranden som undersökts av utredningen påvisades även 
att samma omständigheter omfattande båda rekvisiten. Noteras bör att 
flertalet av avgörandena rörde offer under 18 år, vilket torde ha sin 
förklaring i att någon användning av otillbörliga medel för straffbarhet inte 
krävs, varför fokus hamnade på kontrollbedömningen. Förfaranden som 
domstolarna ansåg medföra att kontroll över offret uppnåtts omfattade 
exempelvis åtgärder varvid tvång genom våld eller hot om våld vidtagits. 
Andra omständigheter som domstolarna tog med i bedömningen huruvida 
kontrollrekvisitet var uppfyllt inkluderade situationer där offret förts till ett 
för henne främmande land utan pengar och utan att kunna språket.173

 
 

I Norrköpings tingsrätts dom av den 14 februari 2006 i mål nr B 982-05 kan 
noteras att de omständigheter som omfattas av rekvisitet om användandet av 
otillbörliga medel även omfattas av kontrollrekvisitet. 
 

I fallet var 16 gärningsmän åtalade, varav 6 stod åtalade för människohandel 
och 3 för medverkan till människohandel. Övriga var åtalade för köp, eller 
försök till köp, av sexuell tjänst. 2 kvinnor, 20 respektive 28 år gamla, levde i 
Slovakien under mycket svåra ekonomiska förhållanden. De var av romskt 
ursprung och hade av denna anledning i princip ingen möjlighet att få arbete. 
I Slovakien hade de kontakt med två av gärningsmännen, från vilka de 
upptog lån för att ta sig till Sverige för att söka jobb. Väl i Sverige utnyttjades 
de båda offren i prostitution. 

 
I åtalspunkten 1 gjordes gällande att de två gärningsmännen gemensamt och 
i samråd sedan de uppnått kontroll över offren, mot ersättning fört över 
kontrollen över dessa i syfte att utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser 
eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål. I åtalspunkten beskrivs hur 
kontrollen uppnåtts och vad den inneburit; 
 

”Kontrollen över [offren] har uppnåtts genom att 
[gärningsmännen] rekryterat [offren] i Slovakien, förmått dem 
att resa till Sverige samt utnyttjat dem för prostitution här. 
Kontrollen hade inneburit att de utnyttjat att [offren] befunnit 
sig i en utsatt belägenhet och trångmålsliknande situation, att 
[offren] hamnat i en faktisk beroendeställning i förhållande till 
dem och att de beskurit [offrens] valmöjligheter genom att ta 

                                                
171 Prop. 2009/10:152, s. 18 f , SOU 2008:41, s. 108 ,  Åklagarmyndigheten, 2007, s. 40 f 
172 Prop. 2003/04:111, s. 51 
173 SOU 2008:41, s. 109 samt. Åklagarmyndigheten, 2007, s. 24 ff. - Jmf. bl.a. Borås 
tingsrätts dom av den 18 maj 2005 i mål nummer B 436-05, Hovrätten för västra Sveriges 
dom av den 6 juli 2005 i mål nummer B 2557-05, Göteborgs tingsrätts dom av den 13 juli 
2005 i mål nummer B 4385-05, samt Hovrätten för Skåne och Blekinges dom av den 11 
januari 2006 i mål nummer B 2429-05.  
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hand om huvuddelen av de pengar [offren] tjänat på sin 
prostitution och genom att ta hand om deras pass.” 

 

Dessa förfaranden vilka enligt ovan syftar till att styrka att kontroll över 
offren uppnåtts, omfattas även av rekvisitet om användning av otillbörliga 
medel. 

I förevarande fall dömdes de två aktuella gärningsmännen i tingsrätten för 
människohandel avseende ett av offren. Åtalet avseende människohandel 
ogillades rörande det andra offret, dock fälldes gärningsmännen i denna del 
för koppleri.174

I stora delar av fallet, inkluderat även övriga åtalspunkter, rådde 
bevissvårigheter med anledning av att de båda offren inte medverkade till 
målets handläggning. Offren ändrade vid flertalet tillfällen sina utsagor, och 
ett av offren var dessutom frånvarande vid huvudförhandlingen i tingsrätten. 
Av vad som framkom under förhör med kvinnorna berodde troligen denna 
ovilja på rädsla för gärningsmännen. 

 

Sammantaget innebar den ovan beskrivna problematiken att regeringen 
biföll utredningens förslag om att ta bort kontrollrekvisitet. I likhet med 
utredningen ansåg regeringen att förarbetsuttalandena rörande 
kontrollrekvisitet i praktiken tog sikte på samma omständigheter som 
användandet av otillbörliga medel. Regeringen påtalade också att 
människohandelsbrottet redan genom kravet på användandet av otillbörliga 
medel avgränsades i förhållande till tillfälliga och ofarliga kontakter med en 
person i ett utnyttjandesyfte.  Noteras bör att regeringen vidare menade att 
även om kontrollrekvisitet slopades, torde fullbordanspunkten för 
människohandelsbrottet i de flesta praktiska fall inte förändras.175

 
 

5.4 Ersättning mot samtycke 

Inom ramen för utredningens förslag om förändringar föreslogs att ett nytt 
andra stycke i människohandelsbestämmelsen skulle införas. I de domar 
som undersökts av utredningen förekom stundtals förfaranden som innebar 
att kompensation utgavs till en annan person för att samtycke till att utnyttja 
offret skulle erhållas. Dessa transaktioner ansåg utredningen mer eller 
mindre utgöra rena affärstransaktioner, vilka offret vid tidpunkten för 
transaktionen inte är medveten om. I exempelvis Hovrätten över Skåne och 
Blekinges dom av den 11 januari 2006 i mål nummer B 2429-05 köpte 
gärningsmannen en fastighet som han i sin tur överlät till offrets föräldrar 
för att erhålla samtycke till att disponera över offret. Föräldrarna mottog 
fastigheten och lämnade sitt samtycke.176

 
 

                                                
174 I domen förekom även resonemang kring överförandet och mottagande av kontroll. 
Domen överklagades till Göta Hovrätt, se. Göta Hovrätts dom av den 13 juni 2006 i mål nr 
B 626-06  
175 Prop. 2009/10:152, s. 19 
176 SOU 2008:41, s. 115 f 
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Utredningen menade att förfaranden som detta, där enligt utredningen inget 
otillbörligt medel används gentemot offret, är lika straffvärda som 
människohandel i sig. Utredningen påtalade att sådana kontakter kunde 
företas mellan personer som inte deltar i de senare åtgärderna och som 
aldrig kommer i direkt kontakt med offret. Dock menade utredningen att 
transaktioner av detta slag, som även exempelvis omfattar transaktioner 
mellan två kriminella organisationer, utgör177

 
  

”det första ledet i den händelsekedja som leder till att offret 
förlorar möjligheterna att råda över sin levnadssituation och 
som slutligen leder till att offret kommer att utnyttjas.”178

 
 

Utredningen konstaterade att dessa förfaranden inte omfattades av det första 
stycket i ändringsförslaget. Utredningen var dock medveten om att 
förfarandena i något fall kunde komma att betraktas som förberedelse till 
människohandel. Utredningen menade emellertid att dessa förfaranden, som 
inte sällan utgör en grundläggande förutsättning för att handeln skall kunna 
genomföras, torde anses vara lika straffvärda som att vidta övriga åtgärder i 
människohandelsbestämmelsen. Härav föreslogs att 
människohandelsbestämmelsens andra stycke skulle kriminalisera 
förfaranden där någon utger ersättning till en annan person för att av denne 
få samtycke till utnyttjande av offret. Likaså föreslogs att mottagandet av 
nämnda ersättning skulle kriminaliseras.179

 
 

Till skillnad från flera av remissinstanserna ansåg regeringen inte att 
utredningens förslag skulle genomföras. Regeringen menade att givande och 
mottagande av ersättning för att erhålla samtycke från en person som har 
kontroll över en annan person utgjorde ett led i användandet av ett 
otillbörligt medel. Regeringen anförde att för det fall transaktionen endast 
utgjort en inledande åtgärd torde ansvar för exempelvis försök eller 
medhjälp till människohandel aktualiseras. Gärningsmannaskap borde enligt 
regeringen förbehållas de situationer då gärningsmannen tar ”sådan 
befattning med offret som faller in under rekvisiten för 
handelsåtgärderna”.180

 
 

5.5 Uppsåtsfrågan 

En av de huvudsakliga förändringar som föreslogs i 2010 års utredning 
rörde kravet på uppsåt i förhållande till det tilltänkta utnyttjandet. Den 
utformning som den dåvarande människohandelsbestämmelsen givits 
kriminaliserade förfaranden där gärningsmannen med otillbörliga medel 
vidtagit handelsåtgärder ”i syfte att” utnyttja offret . Genom att precisera 
uppsåtsrekvisitet på detta sätt omfattades endast avsiktsuppsåt. Utredningen 
                                                
177 SOU 2008:41, s. 114 f 
178 Ibid., s. 114  
179 Ibid., s. 114 f – En likartad problematik återfinns i Danmark, varvid kritik har riktats 
mot den danska bestämmelsens utformning – se Baumbach, 2009 [II], s. 277 f 
180 Prop. 2009/10:152, s. 19 
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föreslog att bestämmelsen istället skulle stadga att handelsåtgärderna skulle 
vidtagits ” med uppsåt att” vilket skulle innebära att uppsåtsrekvisitet då 
även skulle omfatta insikts- och likgiltighetsuppsåt.181

 
 

I den kritik som riktades mot uppsåtsrekvisitets dåvarande utformning 
påtalades att en utformning som endast omfattade avsiktsuppsåt medförde 
stora tillämpningssvårigheter. Särskilt problematiskt beskrevs de 
människohandelsförfaranden då handelsåtgärderna vidtagits långt innan en 
eventuell exploatering ägt rum. I utredningen beskrevs att problematiken 
med att visa att gärningsmannen redan vid inledandet av 
människohandelsförfarandet haft avsiktsuppsåt att senare exploatera offret, 
inte sällan lett till att förfarandet rubricerats som andra brott eller helt 
ogillats.182

 
 

Denna problematik påvisades även i de av utredningen undersökta 
avgörandena. I exempelvis Svea Hovrätts dom av den 19 september 2006 i 
mål nummer B 3651-06 ogillades ett åtal för människohandel då hovrätten 
ansåg att något avsiktsuppsåt till ett utnyttjande ej förelegat vid förfarandets 
inledande. 
 

I fallet förekom totalt åtta tilltalade, varav två stod åtalade för bl.a. 
människohandel. I den del som rörde den aktuella uppsåtsfrågan påstods de 
två gärningsmännen genom vilseledande ha förmått en 21 årig Rumänsk 
kvinna att bege sig till Sverige för att där utnyttja henne för tillfälliga 
sexuella förbindelser. Kvinnan, målsäganden, som levde ett välordnat liv och 
studerade kom i kontakt med en annan kvinna på internet. Efter ett par års 
internetkontakt föreslog kvinnan för målsäganden att åka till henne i Sverige 
på semester. Målsäganden, som antog att det rörde sig om en trevlig 
semester, gick med på förslaget. Resan företogs med buss, och målsägandens 
pappa betalade biljetten. Väl i Sverige våldtogs målsäganden av kvinnans 
bekant. Kvinnan berättade för målsäganden att hon redan var såld och inte 
skulle komma att återvända till Rumänien. 
 
I tingsrätten konstaterades att målsäganden blivit vilseledd av genom att 
kvinnan fått målsäganden att tro att resan till Sverige var en semesterresa. I 
åtalet gjordes gällande att kvinnan och hennes bekant i samförstånd vilselett 
målsäganden i syfte att utnyttja henne. Tingsrätten konstaterade att 
våldtäkterna av målsäganden inte kunde visas vara planerade, utan snarare 
framstod som ett resultat av stundens ingivelse. Emellertid talade andra 
omständigheter, såsom uttalandet om att målsäganden redan var såld, samt 
sättet målsäganden behandlades, för att syftet med vilseledandet var att 
målsäganden skulle utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser. Både 
kvinnan och hennes bekant dömdes av tingsrätten för människohandel.183

 
 

Hovrätten konstaterade i likhet med vad som framkommit i tingsrätten att 
målsäganden och kvinnan haft en längre kontakt på internet. Vidare 
påvisades i hovrätten att kvinnan för målsäganden översatt allt kvinnan och 
hennes bekant talat om, även när de diskuterat hur andra i fallet aktuella 
målsägande skulle utnyttjas. Till skillnad från de andra aktuella 
målsägandena hade även den aktuella målsäganden betalat sin resa till 
                                                
181 SOU 2008:41, s. 110 
182 SOU 2008:41, s. 110 
183 Katrineholms tingsrätts dom av den 12 april 2006 i mål B 133-05 
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Sverige själv. Sammantaget talade enligt hovrätten dessa omständigheter 
mot att kvinnan och dennes bekant redan från början haft som avsikt att 
utnyttja målsäganden. Hovrätten ändrade härav tingsrättens dom och 
ogillade åtalet i denna del. 
 
I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 11 januari 2006 i mål 
nummer B 2429-05 gjordes en liknande bedömning. 

 
I fallet, som involverade elva tilltalade och åtta målsägande, hade hovrätten i 
en utav åtalspunkterna att ta ställning till frågan om uppsåt vid 
människohandelns inledande. Åtalspunkten gällde bl.a. en underårig 
målsägande som i Rumänien levde under mycket svåra förhållanden, och 
som vid ung ålder träffat och inlett ett förhållande med en utav 
gärningsmännen. Denne åtalades för att vid fyra tillfällen genom att utnyttja 
målsägandens utsatta position förmått denna att resa till Sverige för att 
utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser. Inför resan till Sverige hade 
gärningsmannen skickat pengar till målsäganden så att denna kunde 
införskaffa ett pass. Målsäganden informerades av gärningsmannen att 
pengarna skulle återbetalas genom arbete i Sverige. Vid något tillfälle hörde 
målsäganden hur dennas moder kom överens med gärningsmannen om att 
denne skulle få göra vad han ville med offret om han köpte ett hus till 
modern. Målsäganden lämnade Rumänien för att åka till Sverige under 2004. 
Under transporten fråntogs målsägandens pass. När målsäganden var framme 
i Sverige tvingades hon relativt omgående att prostituera sig. Som mest hade 
hon 17 kunder under en dag. Målsäganden åkte tillbaka till Rumänien tre 
månader efter hon kommit till Sverige första gången för att genomgå en 
abort. Därefter förmådde gärningsmannen henne att återkomma till Sverige 
för att prostitueras sig vid tre efterföljande tillfällen. 
 
Tingsrätten konstaterade att gärningsmannen vidtagit alla nödvändiga 
åtgärder för att målsäganden skulle kunna ta sig till Sverige. Vidare 
konstaterades att målsäganden under första vistelsen i Sverige hade haft flera 
tillfälliga sexuella förbindelser. Tingsrätten gjorde emellertid bedömningen 
att målsäganden vid den första vistelsen i Sverige var här som flickvän till 
gärningsmannen. Härav ansåg tingsrätten ej det styrkt att syftet med den 
första resan till Sverige var att målsäganden skulle utnyttjas i prostitution.184

 
 

Hovrätten menade i likhet med tingsrätten att det ej kunde anses styrkt att 
syftet med målsägandens första resa till Sverige var att hon skulle utnyttjas i 
prostitution. Man konstaterade, oaktat att målsäganden de facto haft flertalet 
sexuella förbindelser, att hon vid denna tidpunkt kom till Sverige i egenskap 
av flickvän till gärningsmannen. Hovrätten ogillade i likhet med tingsrätten 
åtalet i denna del. Noteras bör emellertid att gärningsmannen, både i 
tingsrätten och i hovrätten dömdes för de tre efterföljande resorna. 
 
Utredningen föreslog till följd av ovanstående problematik att ansvar för 
människohandel fortsättningsvis kunde utdömas om gärningsmannen ”med 
uppsåt att” exploatera offret i något av de relevanta utnyttjandena. Detta 
skulle medföra att såväl insikts- som likgiltighetsuppsåt omfattades av 
uppsåtskravet.185

 
 

                                                
184 Helsingborgs tingsrätts dom av den 22 september 2005 i mål B 1230-05 
185 SOU 2008:41, s. 110 
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Utredningen tog i denna del notis om de invändningar som i tidigare 
förarbeten gjorts mot en sådan förändring av uppsåtskravet, d.v.s. att 
förändringen riskerar att leda till ett allt för vidsträckt gärningsmannaansvar 
och exempelvis skulle medföra att varje människosmugglingsförfarande per 
automatik skulle anses som människohandel. Utredningen anförde i denna 
del att det för ansvar för människohandel inte skulle räcka med att uppvisa 
en generellt likgiltig attityd för offren för människosmuggling. Frågan om 
gärningsmannen skall anses ha förfarit likgiltigt på ett sådant sätt att 
uppsåtskravet skall anses uppfyllt måste istället, liksom i andra fall, 
bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.186

 
 

Utredningen anförde vidare följande: 
 

”Mot det som framhållits i tidigare lagstiftningsärenden kan 
enligt vår mening anföras att människohandelsbrottet bör avse 
fall där offrets frid och frihet kränks av gärningsmannens 
handlingar. Förverkligandet av det eventuella utnyttjandet är, 
som definitionen av människohandel är utformad, av sekundär 
betydelse. Att en gärningsman exempelvis kan konstateras ha 
haft likgiltighetsuppsåt till ett utnyttjande av ett offer bör 
emellertid anses vara lika angeläget att bestraffa som 
människohandel, som de fall där det förelegat [avsiktsuppsåt]. 
Om exempelvis en person transporterar ett barn i syfte att tjäna 
pengar på transporten och det för denne framstår som sannolikt 
att offret kan komma att utnyttjas i prostitution, men denne 
genom sitt beteende visat sig likgiltig till förvekligandet bör 
också detta kunna bedömas som människohandel.” 187

 
 

Oaktat att den absoluta majoriteten av remissinstanserna tillstyrkte 
utredningen förslag, lämnade regeringen förslaget utan bifall. Regeringen 
menade i likhet med vad som befarats i utredningen samt som framförts i 
tidigare förarbeten att gärningsmannaansvaret riskerade att på ett oönskat 
sätt utvidgas. Vidare anfördes att det utmärkande för 
människohandelsbrottet är att förfarandena alltid syftar till ett efterföljande 
utnyttjande av offret, oaktat om detta utnyttjande i praktiken inte har 
förverkligats.188

                                                
186 SOU 2008:41, s. 111 f 

 

187 SOU 2008:41, s. 113 
188 Prop. 2009/10:152, s. 20 



 51 

6 Analys 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras de identifierade problemområdena 
för att kunna svara på frågan om den genomförda lagändringen torde ha en 
effektiviserande inverkan på bekämpningen av människohandel. 
 

6.1 En effektivare 
människohandelsbestämmelse? 

Denna uppsats syftar, såsom inledningsvis redogjorts för, till att utröna 
huruvida förändringarna av utformningen av människohandelsbestämmelsen 
i 2010 års lagändring motsvarar de intentioner lagstiftaren hade med 
lagändringen. Det synes därför rimligt att i analysens början sammanfatta 
intentionerna med lagändringen. 
 
De intentioner, som inom ramen för denna uppsats kunnat identifieras, utgår 
i huvudsak från de uttalade ändamål som återfinns i förarbetena till 
lagändringen. Såsom det i avsnitt 4.2.1.1. redogjorts framgår i dessa att det 
huvudsakliga ändamålet med lagändringen är att effektivisera 
bekämpningen av människohandel. Vid en närmare undersökning kan 
noteras att den bristande effektivitet som i förarbetena konstateras i 
huvudsak bygger på en diskrepans mellan anmälda människohandelsfall och 
fällande domar, samt synpunkter från de rättsvårdande myndigheterna 
såsom Åklagarmyndigheten. För att effektivisera bekämpningen av 
människohandeln krävs att det skapas förutsättningar för en mer effektiv och 
ändamålsenlig tillämpning av bestämmelsen, vilket lagstiftaren avsåg att 
göra genom en klar och väl avgränsad brottsbeskrivning vars begrepp bör 
ta sikte på de avsedda situationerna. 
 
För att avhjälpa de brister vilka människohandelsbestämmelsen ansågs vara 
behäftad med identifierades av utredningen fem problemområden som 
därefter behandlades inom ramen för förarbetena, i syfte att effektivisera 
bekämpningen av människohandel. 
 

6.1.1 Användandet av otillbörliga medel 
Ett av de problemområden som mest genomgående diskuterades inför 2010 
års lagändring var rekvisitet om användandet av otillbörliga medel. Den 
kritik som framfördes rörde bl.a. den svåra bevisbörda som ålagts åklagaren 
genom bestämmelsens utformning. Denna bevisproblematik rörde främst 
användandet av andra sådana otillbörliga medel och mer specifikt missbruk 
av offrets utsatta position. I dessa fall krävs bevisföring i två led; först måste 
visas att offret befunnit sig i en särskilt utsatt position, vilket 
gärningsmannen skall ha haft kännedom om, och därefter att offret inte haft 
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något annat verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig 
gärningsmannens vilja. 
 
I de i avsnitt 5.1 beskrivna rättsfallen synliggörs den tunga bevisbörda som 
torde kunna antas ligga till grund för effektivitetsproblematiken rörande 
användningen av otillbörliga medel, och särskilt rörande andra sådana 
otillbörliga medel. 
 
I det första ledet krävs att det visas att offret de facto vid tidpunkten för 
vidtagandet handelsåtgärden befunnit sig i en särskilt utsatt position. 
Åklagaren har i denna del i huvudsak endast offrets egen utsaga att tillgå. I 
den i avsnitt 5.1 beskrivna domen från Solna tingsrätt av den 17 april 2003 
var det inte tillräckligt att offret redogjorde för sin egen situation. För att 
hennes ekonomiska situation skulle anses vara särskilt utsatt hade det krävts 
upplysningar om hennes föräldrars ekonomiska förutsättningar. I domen 
från Huddinge tingsrätt av den 29 april 2004 ansågs emellertid offrets 
särskilt utsatta position vara styrkt, genom att bl.a. skriftlig bevisning 
åberopades. Dock torde skriftlig bevisning till styrkande av offrets 
ekonomiskt särskilt utsatta position, såsom upplysningar rörande 
inkomstförhållanden, inte sällan vara svårtillgänglig eftersom denna ofta 
endast finns att tillgå i ursprungslandet. I detta första led skall åklagaren 
även visa att gärningsmannen haft kännedom om offrets särskilt utsatta 
position.189

 
 

För ansvar för människohandel krävs vidare att det andra ledet kan styrkas. 
Återigen är bevisningen mycket beroende av offrets utsaga. I denna del 
krävs inte bara att offrets ekonomiska situation i detalj klargörs utan även 
vilka subjektiva överväganden som gjordes vid den aktuella tidpunkten. 
Dessutom måste det klargöras vilka ytterligare alternativ som offret hade att 
tillgå, om några, vid sidan av den aktuella möjlighet som gärningsmannen 
erbjudit. Vidare krävs att offret klart kan argumentera för varför dessa inte 
skall anses vara verkliga eller godtagbara.190

 
 

I likhet med vad åklagarmyndigheten framför förefaller enligt min mening 
dessa krav på offret vara både orealistiska och hänsynslösa. Ofta är 
människohandelsoffren mycket utsatta och traumatiserade och befinner sig 
inte sällan i psykiskt mycket svåra situationer. Dessutom synes det 
orealistiskt att begära att offret skall kunna återge vilka alternativa 
möjligheter denna hade vid den aktuella tidpunkten, då det kan tyckas svårt 
för offret att medge att andra alternativa möjligheter fanns.191

 
  

Denna problematik förstärks även av att offret ofta torde vara mycket rädd 
för gärningsmannen, och inte sällan också känna egen skuld. Stundtals är 
offret troligen också mycket oroligt för att tvingas åka tillbaka till 
ursprungslandets fattigdom. Vidare kan offret med anledning av dennes 

                                                
189 Jmf. Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 37 
190 Se avsnitt 5.1 
191 Jmf. Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 37 
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beroendeställning till gärningsmannen, komma att identifiera sig med 
gärningsmannen.192

 
 

En relaterad bevisproblematik synliggjordes vidare i Huddinge tingsrätts 
dom av den 29 april 2004. Oaktat att tingsrätten ansåg att offret befunnit sig 
i en ekonomiskt särskilt utsatt position krävdes det att offret skulle kunna 
uppge om hon informerat gärningsmännen om sin ekonomiskt utsatta 
position. Vidare skulle hon även ha förmågan att dra slutsatser avseende 
gärningsmännens avsikter. 
 
Ett krav på offret att denna skall ha förmågan att dra slutsatser avseende 
gärningsmannens avsikter måste i min mening anses orimligt. Offrets 
förmåga att göra detta torde vara högst begränsad. I dessa fall torde det 
räcka att offrets särskilt utsatta situation styrks, och att gärningsmannen haft 
kännedom om detta. I enlighet med vad åklagarmyndigheten framför torde 
slutsatser om gärningsmannens avsikter avseende förfarandena kunna följa 
av att offret just befinner sig i en särskilt utsatt situation. Valet av offer är 
inte sällan resultatet av strategiska överväganden från gärningsmannen, och 
är således ett led i själva brottsplanen. Offren från sådana särskilt utsatta 
situationer torde rimligtvis vara mer mottagliga för gärningsmannens 
erbjudande, samt lättare och lönsammare att utnyttja.193

 
 

Effektivitetsproblematiken rörande användningen av otillbörliga medel 
tycks, som inledningsvis i detta avsnitt nämnts, således främst bero på 
bevisproblematik. Det är härav värt att notera att det i förarbetena till 2010 
års lagändring konstaterades att rekvisitet om användandet av otillbörliga 
medel borde finnas kvar, men att justeringar fordrades. Emellertid företogs 
rörande rekvisitet inga förändringar eller justeringar i 2010 års lagändringar. 
Då det högt ställda beviskravet rörande användningen av otillbörliga medel 
tycks föranleda betydande effektivitetsproblematik tycks det i min mening 
besynnerligt att någon förändring i denna del de facto inte företogs. Genom 
att exempelvis i förarbetena utveckla och förtydliga det då redan befintliga 
rekvisitet utnyttjande av någons utsatta belägenhet skulle möjligtvis 
utnyttjandet av offrets utsatta och sårbara situation i högre grad kunna 
beaktas.194

 
 

Den förändring som utredningen emellertid föreslog, d.v.s. införande av 
missbruk av någons ungdom eller skyddslöshet samt missbruk av någons 
beroendeställning i uppräkningen av otillbörliga medel, torde enligt mig och 
i enlighet med vad regeringen framhöll redan omfattas av den dåvarande 
bestämmelsen. Regeringens beslut att inte bifalla utredningens förslag torde 
härav inte nämnvärt påverka effektiviteten negativt. 
 
Sammantaget förändrades utformningen av rekvisitet om användande av 
otillbörliga medel inte nämnvärt, oaktat att en justering ansågs behövlig. 
                                                
192 Jmf. Baumbach, 2009 [II], s. 234 – se också Norrköpings tingsrätts dom av den 14 
februari 2006 i mål nr B 982-05 
193 Jmf. Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 15 
194 Jmf. Åklagarmyndigheten, 2007:2, s. 39 
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Rekvisitet var emellertid ett av de områden som mest utförligt undersöktes 
och diskuterades, och det konstaterades att rekvisitets utformning medförde 
att människohandelsbestämmelsen blev svårtillämplig och ineffektiv. Härav 
torde i min mening 2010 års lagändring i denna del inte motsvara de 
intentioner lagstiftaren hade med ändringen.195

 
 

Noteras bör dock att frågan om rekvisitet även i relation till de andra 
identifierade problemområdena behandlades. 
 

6.1.2 Handelsåtgärdernas utformning 
Den identifierade problematiken kring handelsåtgärderna berörde i 
huvudsak vad utredningen menade var situationer som efter att det 
gränsöverskridande elementets borttagande blev aktuella som 
människohandelsförfaranden. Härav föreslogs av utredningen att begreppet 
kontrollera skulle införas i uppräkningen av handelsåtgärder. 
 
I denna del kan inledningsvis noteras att begreppsvalet kontrollera troligtvis 
skulle ha medfört en viss problematik i sig, även om än språklig, samt med 
anledning av det då gällande kontrollrekvisitet. Begreppet kontroll kan 
inneha en rad olika betydelser, vilket också belystes av några av 
remissinstanserna i propositionen. Redan vid införandet av kontrollrekvisitet 
påpekades dessutom av Lagrådet att begreppet kontroll i sig är oprecist. I 
utredningen gjordes förvisso skillnad på innebörden av kontrollrekvisitet 
och den föreslagna handelsåtgärden, såtillvida att utredningen menade att 
det förra tog sikte på ett tillstånd och det senare på en åtgärd som vidtas i 
anledning av det åsyftade utnyttjandet. Risken för begreppsförvirring med 
anledning av att ett i princip likalydande begrepp har två olika innebörder 
synes även i min mening överhängande. Således torde begreppsbildningen 
inom ramen för människohandelsbrottet oaktat denna åtskillnad bli något 
oklar. Även om begreppsbildningen endast skulle bli problematisk i ett 
språkligt hänseende, torde detta ändock inte överensstämma med 
intentionen att skapa en klar brottsbeskrivning vars begrepp tar sikte på de 
avsedda situationerna.196

 
  

Såsom i avsnitt 5 beskrivits tog regeringen notis om ovan beskrivna 
problematik, och biföll inte utredningens förslag i denna del. Detta gjordes 
emellertid inte endast på grund av begreppets otydlighet. Utredningen 
motiverade sitt förslag om att komplettera handelsåtgärderna genom att 
påvisa situationer som man menade inte täcktes av den dåvarande 
bestämmelsen. Som det i avsnitt 5.2 beskrivits exemplifierades sådana 
situationer med förfaranden där gärningsmannen fråntar offret dennes 

                                                
195 Dock bör poängteras att rekvisitet inom ramen för förarbetena behandlades relativt 
genomgående, vilket möjligtvis kan resultera i effektiviserande förtydliganden.  
196 Noteras bör dock att viss risk dessutom finns för att den språkliga problematiken de 
facto bidrar till ineffektivitet och svårtillämplighet. 
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identitetshandlingar eller att gärningsmannen slutar att förse offret med 
narkotika, och genom detta kontrollerar offret. 
 
Regeringen menade att dessa situationer redan täcktes av utnyttjande av 
offrets utsatta situation, och således omfattades av rekvisitet om 
användandet av otillbörliga medel. Regeringen framhöll att användandet av 
ett sådant otillbörligt medel för att exempelvis rekrytera eller inhysa ett offer 
i syfte att utnyttja offret, medför ansvar för människohandel. Även på denna 
grund ansåg regeringen att förslaget inte skulle bifallas. 
 
Regeringen resonerar i denna del med utgångspunkt i att exempelvis 
fråntagandet av identitetshandlingar kan vara att anse som användandet av 
ett otillbörligt medel. Detta torde även i min mening i sig vara en korrekt 
antagande. Emellertid tycks regeringen förbise utredningens resonemang 
kring de situationer som det föreslagna begreppet kontroll tar sikte på. 
Förslaget tar inte huvudsakligen sikte på de medel med vilka åtgärden 
vidtas, utan åtgärden som sådan. Såsom tidigare beskrivits omfattar 
begreppen i uppräkningen av handelsåtgärder alla sådana åtgärder som i det 
normala språket inläggs i dessa begrepp. I det exempel som utredningen 
beskriver framgår inte att gärningsmannen rekryterat offret. Inte heller 
framgår att gärningsmannen transporterat, inhyst eller tagit emot offret. Det 
scenario som beskrivs skulle möjligtvis kunna falla under den dåvarande 
handelsåtgärden annan sådan åtgärd. Dock torde det av utredningen 
beskrivna exemplet inte omfattas av människohandelsbestämmelsen. De 
situationer som utredningen avsåg med exemplet torde emellertid anses vara 
av sådan allvarlig karaktär att ansvar för människohandel borde aktualiseras. 
Detta torde naturligtvis förutsätta att bestämmelsens rekvisit i övrigt är 
uppfyllda. 
 
Såsom i avsnitt 5 behandlats tycks kontrollbegreppet spela en intrikat roll 
inom människohandel, och som ovan beskrivits medföra en inte helt lättlöst 
tillämpningsproblematik. Den språkliga begreppsproblematiken talar som 
ovan belysts emellertid mot att begreppet kontroll skall vara det begrepp 
som omfattar dessa situationer. Relationen till användandet av otillbörliga 
medel är inte heller helt klar. Regeringens beslut att inte bifalla utredningens 
förslag i denna del, till förmån för en klar och väl avgränsad 
brottsbeskrivning, torde av denna anledning motsvara intentionerna med 
lagändringen. Dock medför regeringens avslag att 
människohandelsbestämmelsen riskerar att inte omfatta alla straffvärda 
förfaranden som kan förekomma inom människohandelsprocessen. Detta 
kan i min mening möjligtvis medföra att intentionen att effektivisera 
bekämpandet av människohandel inte uppnås fullt ut.  
 
I denna del bör även regeringens egna förslag vägas in; att införa begreppet 
överföra, och utmönstra andra sådana åtgärder ur uppräkningen av 
handelsåtgärder. Den förstnämnda ändringen torde enligt mig medföra en 
klarare bestämmelse som klart tar sikte på de avsedda situationerna, och 
bidrar även till en större överensstämmelse med de internationella 
instrumenten. Någon betydande problematik torde inte uppkomma. Dock 
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skulle möjligtvis kvarhållandet av annan sådan åtgärd kunna bidra till att 
problemtiken kring kontrollbegreppet underlättas. Genom att ändra 
innebörden av annan sådan åtgärd till att inte endast avse åtgärder som 
ingår som ett led i förflyttningar och överföringar, utan istället exempelvis 
avse åtgärder som ingår som ett led i människohandelsprocessen, skulle 
möjligtvis de avsedda ”kontrollsituationerna” kunna täckas av 
bestämmelsen. Den beskrivna kontrollsituationen skulle dessutom kunna 
förtydliga och exemplifiera begreppet. 
 

6.1.3 Kontrollrekvisitet 
Såväl utredningen som regeringen var överens om att kontrollrekvisitets 
utformning medfört betydande tillämpningssvårigheter. Detta bidrog till 
bristande effektivitet, varför kontrollrekvisitet i och med 2010 års 
lagändring utmönstrades ur människohandelsbestämmelsen. 
 
I 2010 års lagändring konstateras att en stor del av den problematik som rör 
kontrollrekvisitet låg i att rekvisitet tog sikte på samma omständigheter som 
rekvisitet om användande av otillbörliga medel. Vid bedömningen om 
rekvisiten var uppfyllda tvingades domstolarna göra dubbla bedömningar 
genom att samma omständigheter, inte sällan rörande kontroll, kunde ligga 
till grund för båda rekvisiten. Denna kollision avseende omständigheter, 
medförde i enlighet med vad som i avsnitt 5 beskrivits, 
effektivitetshämmande bevisproblematik.  
  
En intressant notering i detta sammanhang är att det i de föregående 
förarbetena till 2004 års lag konstaterats att just den i detta avseende 
relevanta kontrollen var det som gav människohandelsbrottet dess höga 
straffvärde. Det uttalades även att det tilltänkta utnyttjandet förutsatte någon 
form av kontroll över offret, och att människohandelsbestämmelsen härav 
borde bygga på kravet på kontroll. Vidare antyder Åklagarmyndigheten, 
genom att poängtera att den tolkning som i rättstillämpningen gjorts 
avseende vad som anses vara en kontrollsituation är väl avvägd, att 
kontrollrekvisitet i sig inte är upphov till tillämpningssvårigheter. Oaktat 
dessa tidigare förarbetsuttalanden och åklagarmyndighetens anmärkningar, 
som i övriga delar ligger till grund för en stor del av utredningens och 
regeringens bedömningar, utmönstras kontrollrekvisitet ur 
människohandelsbestämmelsen. 
 

6.1.4 Ersättning mot samtycke 
Utredningens förslag om att införa ett nytt andra stycke i vilket utgivande 
respektive mottagande av kompensation för medgivande att utnyttja en 
person synes i hög grad vara motiverat. Förslaget tycks huvudsakligen ta 
sikte på sådana situationer där offret mer eller mindre köps av en tredje part. 
Sådana förfaranden borde i min mening, i likhet med vad utredningen 
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framför, i allra högsta grad anses så straffvärda att de skall omfattas av 
människohandelsbrottet. 
 
Emellertid torde, i likhet med vad regeringen framför i motiveringen till 
varför förslaget inte vinner bifall, vissa av de förfaranden som förslaget 
ämnar omfatta redan vara kriminaliserade av redan då gällande 
bestämmelse. För de fall då en gärningsman utger ersättning till en annan 
person eller organisation och får samtycke till att utnyttja offret, torde offret 
ofta redan vara i en utsatt position. Detta genom att offret uppenbarligen står 
under sådan kontroll/är i sådan beroendeställning till den vars samtycke 
skall lämnas att dennes samtycke de facto är avgörande för brottsplanen och 
således utnyttjandet av offret. Exempelvis skulle möjligen förfarandet 
innebära att gärningsmannen använder sig av ett annat sådant otillbörligt 
medel som åsyftas i bestämmelsens första stycke. I dessa fall torde 
förfarandet, om också övriga rekvisit i människohandelsbestämmelsen är 
uppfyllda, redan vara kriminaliserat genom människohandelbrottets 
utformning. 
 
Huruvida övriga rekvisit redan omfattas är enligt mig dock mer osäkert, 
särskilt avseende vidtagandet av någon handelsåtgärd. Visserligen torde 
förfarandet omfattas av handelsåtgärderna om gärningsmannen efter att ha 
utgett ersättning och fått samtycke transporterar, inhyser, överför eller kan 
anses rekryterat, d.v.s. anskaffat, offret. Dock tycks utredningens förslag 
snarare ta sikte på situationer där den som utger ersättning aldrig kommer i 
sådan kontakt med offret att han eller hon kan anses ha vidtagit någon sådan 
åtgärd. Då människohandelsprocessen per definition är en form av 
kedjebrottslighet, och de åsyftade förfarandena i likhet med vad utredningen 
skriver inte sällan är det första ledet i en cynisk handelskedja som leder till 
att offret utnyttjas, borde emellertid även ett sådant förfarande vara 
kriminaliserat. 
 
Sammantaget torde utredningens förslag om införandet av ett nytt andra 
stycke i människohandeln ha bidragit till en effektivare bekämpning av 
människohandel. Dessutom skulle möjligtvis bestämmelsen i högre 
utsträckning överensstämma med EU:s rambeslut. Att uttryckligen 
kriminalisera utgivandet och mottagande av ersättning för att erhålla 
medgivandet till att utnyttja offret bidrar i min mening till en 
begreppsbildning som tydligt tar sikte på de avsedda situationerna. Vidare 
skulle en sådan bestämmelse på ett i vart fall tydligare sätt täcka in och 
klargöra de förfaranden som utgör kriminell människohandel. 

6.1.5 Uppsåtsfrågan 
Såsom i avsnitt 5.5 föreslog utredningen att uppsåtsrekvisitet i relation till 
det åsyftade utnyttjandet skulle ändras från att endast omfatta avsiktsuppsåt 
till att även omfatta insikts- och likgiltighetsuppsåt. Detta förslag bifölls inte 
av regeringen. 
 



 58 

Uppsåtsfrågan torde i min mening vara av central betydelse för den aktuella 
effektivitetsproblematiken. I likhet med vad utredningen konstaterar, och 
vad åklagarmyndigheten också bekräftar, medför en utformning av 
rekvisitet, innebärande att det för straffansvar krävs avsiktsuppsåt till 
utnyttjandet, svåra tillämpningsproblem. 
 
Det bör kunna antas att gärningsmannen inte alltid vid inledandet av 
människohandelsprocessen har som avsikt att utnyttja offret. Såsom tidigare 
beskrivits, och som också visat sig i några av ovan beskrivna avgöranden, 
förekommer stundtals fall där gärningsmannen vid inledandet av processen 
inte avser, eller är helt säker på, att offret skall utnyttjas utan först senare 
under processen kommer till denna insikt. Dessa fall föranleder, såsom ovan 
beskrivits i avsnitt 5.5, svåra bevisproblem och leder ofta till att 
människohandelsförfarandet istället rubriceras som andra brottstyper. 
Särskilt problematiskt tycks vara då handelsåtgärderna vidtagits utanför 
Sverige och långt innan en eventuell exploatering ägt rum.  
 
Regeringen invänder i denna del bl.a. att ett förändrat uppsåtskrav som 
också omfattar insikts- och likgiltighetsuppsåt riskerar att medföra en alltför 
vidsträckt gärningsmannakrets. Denna invändning är inte helt obefogad. 
Exempelvis torde ett inte helt ovanligt fall rörande människohandel innebära 
att människohandlarna använder sig av människosmugglare för att 
transportera människohandelsoffren till destinationslandet. Möjligheten att 
dessa människosmugglare överhuvudtaget är medvetna om att offren skall 
utnyttjas finns naturligtvis. Dock torde fall då människosmugglarna 
överhuvudtaget inte är medvetna om att offren kan komma att utnyttjas vara 
synnerligen sällsynta.  
 
Med hänsyn till människohandelsbrottets karaktär synes det i min mening 
olyckligt att bestämmelsen inte omfattar sådana förfaranden. I likhet med 
vad som anförs i avsnitt 2, och vad som redan vid 
människohandelsbestämmelsens införande konstaterades, är 
människohandelsbrottet ett cyniskt och komplext fenomen, vilket inte sällan 
involverar flera aktörer och gärningsmän. Att bestämmelsen oaktat detta inte 
omfattar samtliga de aktörer som ingår i människohandelsprocessen är härav 
olyckligt.197

 
 

En del i bevisproblemtiken torde i min mening även ligga i att det för ansvar 
inte krävs att det avsedda utnyttjandet de facto kommit till stånd. 
Utnyttjandet i sig torde medföra att vissa bevisproblem försvinner; det 
framstår i vart fall som att något uppsåt till ett utnyttjande har funnits. För 
de fall då detta inte skett torde det inte sällan vara ännu svårare att påvisa att 
avsiktsuppsåt har förelegat än i de fall då något utnyttjande faktiskt ägt rum. 
Denna omständighet talar både emot och för ett ändrat uppsåtsrekvisit. I 
likhet med regeringens invändning torde för de fall utnyttjandet inte 
förverkligats, ett uppsåtsrekvisit som även omfattar insikts- och 
likgiltighetsuppsåt medföra risk att det aktuella förfarandet, som riktigen 
                                                
197 Jmf. Baumbach, 2009 [II] – ”the lacking success is at the same time also due to the fact 
that the whole ”food chain” […] is not criminalized.” 
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egentligen borde rubriceras som t.ex. människosmuggling eller olaga 
frihetsberövande, felaktigt bedöms som människohandel. Å andra sidan 
torde det för det fall rekvisitet även avser insikts- och likgiltighetsuppsåt 
innebära en relativt betydande bevislättnad för det fall ett utnyttjande inte 
kommit till stånd. Mot denna risk måste vägas de svåra bevisproblem som 
uppstår när uppsåtsrekvisitet endast omfattar avsiktsuppsåt. 
 
Sammantaget torde i min mening utredningens förslag ha medfört en 
effektivisering av bekämpandet av människohandelsbrottet. Detta följer av 
att även aktörer som tidigare möjligtvis inte skulle ha omfattats av 
bestämmelsen i och med ett förändrat uppsåtskrav även skulle ha omfattats. 
Dessutom skulle ett uppsåtskrav som också omfattar insikts- och 
likgiltighetsuppsåt också innebära en naturlig bevislättnat då det inte skulle 
krävas att gärningsmannen haft som avsikt att offret skall utnyttjas. Det bör i 
denna del också tas hänsyn till att den befarade rättsäkerhetsbristen i och 
med att förfaranden som inte bör omfattas av 
människohandelsbestämmelsen riskerar att ändock göra så, förvisso har viss 
bäring. Det bör dock i denna del noteras att ett förändrat uppsåtskrav 
fortfarande förutsätter att det relevanta uppsåtet skall visas på sedvanligt 
straffrättsligt sätt. För det fall likgiltighetsuppsåt är aktuellt, vilket torde 
vara det vanligaste, räcker det inte med att gärningsmannen uppvisar en 
generellt likgiltig attityd. För ansvar krävs i enlighet med vad utredningen 
framför att gärningsmannen uppfyller de sedvanliga kraven på 
likgiltighetsuppsåt, vilket måste prövas utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet. 
 

6.2 Alternativ lösning 

En alternativ lösning på en del av effektivitetsproblematiken skulle 
möjligtvis vara att behålla kravet på kontroll och istället utmönstra rekvisitet 
om användningen av otillbörliga medel. Denna alternativa lösning framförs 
av åklagarmyndigheten, men behandlas inte inom ramen för förarbetena till 
2010 års lagändring.198

 
 

En stor del av den kritik som inom ramen för förarbetena framfördes 
avseende människohandelsbestämmelsen rörde, som ovan redogjorts för, 
just användandet av otillbörliga medel. Noteras kan också att det av 
regeringen givna uppdraget för utredningen uttryckligen behandlade 
rekvisitets existens. Att behålla kontrollrekvisitet och istället utmönstra 
rekvisitet om användandet av otillbörliga medel torde medföra att den 
problematik som följer av användandet av otillbörliga medel till stor del 
marginaliseras. För det fall rekvisitet hade utmönstras skulle det för ansvar 
exempelvis inte längre krävas att de högt ställda beviskraven avseende 
målsägandens utsatta position eller dennes handlingsalternativ kan påvisas. 
En sådan lättnad av bevisbördan torde rimligen medföra att bekämpandet av 

                                                
198 Åklagarmyndigheten, 2007, s. 45 
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människohandeln hade effektiviserats, såtillvida att fler fällande domar 
torde följa. 
 
Det kan i denna del också noteras att en sådan liknande utformning finns i 
den belgiska motsvarigheten till den svenska 
människohandelsbestämmelsen. I den belgiska bestämmelsen uppställs inget 
krav på användande av otillbörliga medel för straffansvar. Istället inverkar 
användandet av otillbörliga medel som en försvårande omständighet vid 
bedömningen av brottets svårighetsgrad.199

 
 

Att behålla kontrollrekvisitet skulle vidare medföra att det centrala 
begreppet kontroll fortfarande skulle vara aktuellt. Det uttalas också i 
förarbetena att kravet på kontroll inte bör sättas för högt. I enlighet med vad 
som i tidigare lagförarbeten uttalats är det också kravet på kontroll som gav 
brottet dess höga straffvärde och att bestämmelsen borde bygga på just 
detta. Vidare leder användningen av otillbörliga medel, som ovan också 
behandlats, inte sällan till just kontroll. Det framgår även att de båda 
rekvisiten i en icke ringa omfattning i förarbetena omfattas av samma 
situationer. Härav torde möjligen bevarandet av kontrollrekvisitet och 
utmönstrandet av rekvisitet om användandet av otillbörliga medel föranleda 
en mer lättillämplig bestämmelse och en effektivare bekämpning av 
människohandel. 
 
Dock måste noteras att en sådan lösning riskerar att avvika från de 
internationella instrumentens utformning. Då vikten av internationellt 
samarbete är av särskild vikt avseende bekämpandet av människohandel 
torde en sådan lösning föranleda andra problem. Vidare riskerar, i enlighet 
med vad som anförs i avsnitt 5.1, bestämmelsen bli alltför uttunnad och 
medföra risk för att flertalet oskyldiga handlingar skulle komma att 
bedömas som människohandel. 

6.3 Relaterad problematik 

Utöver den problematik som framförts inom ramen för denna uppsats syfte 
förtjänar viss annan perifer problematik att som kortast åskådliggöras. 
Denna problematik kommer inte att analyseras närmare, utan kommer 
endast belysas i syfte att skapa ytterligare förutsättningar för en avslutande 
reflektion. 
 
Alltsedan människohandelsbestämmelsens införande har människohandel 
avseende sexuellt utnyttjande varit i fokus för lagstiftningen och i 
diskussionen kring bestämmelsen. Vid införandet av bestämmelsen 
omfattades endast människohandel för sexuellt ändamål, och de insatser 
som sedan dess gjorts har i huvudsak avsett denna form av utnyttjande.200

                                                
199 SOU 2008:41, s. 62 

 
Denna diskrepans återfinns även i viss del i förarbetena till 2010 års 
lagändring. De domstolsavgöranden som i förarbetena genomgås avser 

200 Jmf. Ds 2008:7, s. 15 f 
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endast människohandel för sexuella ändamål. Noteras bör dock att detta 
föranleds av att den första domen avseende människohandel för andra 
ändamål än sexuella kom i början av januari 2009. 2010 års utredning 
omfattade endast avgöranden till och med 1 mars 2008. Detta faktum tyder 
ändock på att människohandelsbestämmelsen huvudsakligen tycks vara 
utformad med hänsyn till förfaranden som syftar till sexuellt utnyttjande.201

 
 

Vidare kan viss del av problematiken rörande den bristande effektiviteten 
hänföras till faktorer som ej direkt är kopplade till 
människohandelsbestämmelsens utformning. I denna del är t.ex. utbildning, 
resurstilldelning och resursanvändning, samverkansförutsättningar mellan 
myndigheter, myndighetskontroller o.s.v. viktiga, och inte sällan avgörande 
komponenter i kampen mot människohandel.202

                                                
201 Jmf. Örnemark Hansen, s. 213 f samt SOU 2008:41, s. 71 

    

202 Jmf. Ds 2008:7, s. 164 ff 
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7 Avslutande reflektion 
Människohandel är som flera gånger nämnts ett cyniskt och komplext 
fenomen, som på intet sätt är en ny företeelse. Förvisso tar sig handeln idag 
inte samma uttryck som på 1800-talet, men kränkningen av den utsattes 
människovärde och angreppet på den utsattes frihet torde i mångt och 
mycket vara likartad. Handeln utnyttjar människor i situationer som redan är 
försatta i en ytterst utsatt situation och som inte sällan inte har några andra 
reella handlingsalternativ än att foga sig i enlighet med gärningsmannens 
vilja. Handeln fråntar individen rätten att bestämma över sin egen kropp och 
sitt eget liv. Av denna anledning är det i min mening angeläget att den 
straffbestämmelse genom vilket förfarandet skall beivras verkligen uppfyller 
sitt syfte. 
 
Av vad som framkommit inom ramen för denna uppsats tycks i min mening 
den effektivitetsbrist med vilken människohandelsbestämmelsen i 
förarbetena till 2010 års lagändring dessförinnan ansågs vara behäftad med 
bero på flera faktorer. I huvudsak tycks dock bristen bero på 
bevisproblematik samt en oklar och irrelevant begreppsbildning inom ramen 
för människohandelsbrottet. 
 
Den identifierade bevisproblematiken tycks genom lagändringen 
huvudsakligen försöka lösas genom att kontrollrekvisitet utmönstras ur 
bestämmelsen. Denna lösning torde enligt mig i och för sig medföra en viss 
bevislättnat, i vart fall genom att bestämmelsen innehåller ett rekvisit 
mindre. Vidare försvinner problemet med att två rekvisit tar sikte på samma 
omständigheter. Emellertid kvarstår den bevisproblematik som tycks vara 
central i sammanhanget, nämligen de nästintill orimliga krav som ställs på 
offrets förmåga att dels fullgott redogöra varför några andra godtagbara 
alternativ inte fanns än att underkasta sig gärningsmannens vilja, och dels 
kunna redogöra för gärningsmannens avsikter. Genom att rekvisitet om 
användandet av otillbörliga medel efter lagändringen fortfarande oförändrat 
är kvar i bestämmelsen, kvarstår också ovan nämnda bevisproblematik.  
 
En intressant notering i detta sammanhang är kontrollbegreppets centrala 
betydelse för människohandelsbestämmelsen. Begreppet förekommer i flera 
avseenden, även om det huvudsakligen behandlas inom ramen för 
användningen av otillbörliga medel och kontrollrekvisitet. Begreppet 
behandlades också avseende utredningens förslag på kompletterande 
handelsåtgärder. Det torde i min mening härav stå klart att kontroll, i någon 
form, är en väsentlig del av människohandelsfenomenet. Av detta torde 
också följa att en effektiv människohandelsbestämmelse måste beakta detta 
kontrollmoment. Förvisso torde användningen av otillbörliga medel även 
innefatta ett sådant kontrollmoment; allt som oftast torde användningen av 
ett otillbörligt medel medföra kontroll. Emellertid återfinns genom 
lagändringen inget uttryckligt kontrollmoment i bestämmelsen. Genom 
utredningens förslag om att införa kontroll som en handelsåtgärd hade i min 
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mening möjligtvis kontrollrekvisitets utmönstrande i denna del 
kompenserats. Möjligtvis hade även den alternativa lösning som ovan 
presenterats i större utsträckning beaktat detta moment. 
 
En ytterligare komponent i bevisproblematiken torde ligga i uppsåtskravets 
utformande. I denna del synes ur ett effektivitetsperspektiv det särskilt 
olyckligt att regeringen inte valde att genomföra utredningens förslag, d.v.s. 
att vidga uppsåtets omfattning till att även omfatta insikts- och 
likgiltighetsuppsåt. 
 
De förslag som utredningen framförde torde enligt mig i betydligt högre 
grad lett till en ökad effektivisering av bekämpningen av människohandel. 
Utredningens förslag skulle troligen ha medfört förutsättningar för en mer 
heltäckande och effektiv människohandelsbestämmelse. Troligen skulle 
också fler fällande domar följa som effekt. 
 
Dock tycks regeringen i större utsträckning ha tagit hänsyn till de 
internationella instrumenten på området, samt till risken att 
gärningsmannaansvaret blir alltför vidsträckt. Dessa invändningar är 
naturligtvis inte irrelevanta, men möjligtvis överdrivna. Regeringens förslag 
medförde härav att människohandelsbestämmelsen endast i ringa 
utsträckning förändrades. 
 
Sammantaget kan konstateras att 2010 års lagändring i huvudsak inte torde 
leda till en nämnvärd effektivisering av bekämpandet av människohandel. 
Lagändringen torde enligt mig härav rimligtvis inte motsvara de intentioner 
lagstiftaren hade med ändringen. Att med all önskvärd säkerhet kunna 
konstatera detta är emellertid problematiskt då 2010 års bestämmelse ännu 
är relativt ny och inte fullt tillämpats och prövats i domstol. Det vore av 
uppenbara skäl också önskvärt att HD prövade bestämmelsen. Dock kan 
konstateras att de identifierade problemområden som undersökts inom 
ramen för denna uppsats inte har föranlett att någon betydande ändring av 
bestämmelsen gjordes vid lagändringen. Problematiken borde därför i 
huvudsak kvarstå.  
 
Flera områden som endast kort berörts inom ramen för denna uppsats vore i 
min mening av intresse att vidare undersöka. Exempelvis vore det mycket 
intressant och värdefullt om de orsaksfaktorer som ligger bakom 
människohandelsfenomenet närmare undersöktes. Vidare skulle också en 
närmare undersökning av det nya EU-direktivet, och dess påverkan på den 
svenska bestämmelsen, vara av intresse.  
 
Avslutningsvis bör också andra faktorer som spelar in vid bekämpandet av 
människohandel kort nämnas. Inom ramen för 2010 års lagändring 
behandlades även andra aspekter än brottsbestämmelsens utformning i syfte 
att bekämpa människohandelsfenomenet. Dessa aspekter har inte undersökts 
inom ramen för denna uppsats. Det bör ändock poängteras att det för en 
effektiv bekämpning krävs att omkringliggande faktorer samspelar med 
brottsbestämmelsen. Härav torde det vara särskilt viktigt att adekvata 
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resurser ges till samtliga av de aktörer som verkar för en bekämpning av 
människohandel, inte minst för att i förebyggande syfte arbeta med de 
orsaksfaktorer som ligger bakom handeln. Vidare torde naturligen ett aktivt 
medvetandegörande och utbildningsåtgärder för dessa aktörer, och andra 
som kan komma i kontakt med människohandel, främja en effektiv 
bekämpning. Till detta hör att diskussionen om människohandel rimligen 
skulle främjas genom att vidgas från att i huvudsak omfatta människohandel 
för sexuella ändamål till att även omfatta övriga utnyttjandesyften. Ett 
tecken på att så faktiskt sker är det uttryckliga förtydligandet om 
exploatering i tiggeri som framgår av det nya EU direktivet. Detta är också 
ett tecken på att bekämpandet av människohandel hela tiden utvecklas, 
vilket det förhoppningsvis, och troligen, kommer fortsätta att göra. 
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Bilaga A 

Brottsbalken 4 kap. 1a § 
 
I. 2002 års lydelse 
 
   Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga 
tvång, vilseledande eller något annat sådant otillbörligt medel förmår 
någon att bege sig eller låta sig transporteras till ett annat land i syfte att 
personen där skall utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, utnyttjas 
för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella 
ändamål, döms för människohandel för sexuella ändamål till fängelse i 
lägst två och högst tio år. 
   För människohandel för sexuella ändamål döms också den som tar emot, 
transporterar eller inhyser en person som kommit till ett land under de 
förhållanden som anges i första stycket, om det sker med användande av 
sådant otillbörligt medel och i sådant syfte som anges där. 
   Den som begår en gärning som avses i första eller andra stycket mot en 
person som inte har fyllt arton år skall dömas för människohandel för 
sexuella ändamål även om inte olaga tvång, vilseledande eller något annat 
sådant otillbörligt medel använts. 
   Är ett brott som avses i första–tredje styckena mindre grovt, döms till 
fängelse i högst fyra år. 
 
II. 2004 års lydelse 
 
   Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga 
tvång eller vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller 
med något annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, 
inhyser, tar emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en person, och 
därigenom tar kontroll över personen, i syfte att personen skall 
   1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, utnyttjas för tillfälliga 
sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål, 
   2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant 
tvångstillstånd, 
   3. utnyttjas för avlägsnande av organ, eller 
   4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den 
utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år. 
   Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket, 
   1. till annan för över kontrollen över en person, eller 
   2. från annan tar emot kontrollen över en person. 
   Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som 
inte har fyllt arton år skall dömas för människohandel även om inte något 
sådant otillbörligt medel som anges där har använts. 
   Är ett brott som avses i första–tredje styckena mindre grovt, döms till 
fängelse i högst fyra år. 
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III. 2008 års lagförslag 
 
Den som, i annat fall än som avses i 1 §,  
   1. med användande av olaga tvång eller vilseledande,  
   2. genom missbruk av någons utsatta belägenhet,  
   3. genom missbruk av någons ungdom eller skyddslöshet, eller  
   4. genom missbruk av någons beroendeställning, 
rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar någon annan sådan 
åtgärd med en person eller kontrollerar en person med uppsåt att personen 
ska 
   1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 §, utnyttjas för 
tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella 
ändamål,  
   2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant 
tvångstillstånd,  
   3. utnyttjas för avlägsnande av organ, eller  
   4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den 
utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.  
   Detsamma gäller den som med sådant uppsåt som anges i första stycket,  
   1. utger ersättning till annan för att av denne få samtycke till ett 
utnyttjande av en person, eller  
   2. tar emot sådan ersättning.  
   Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som 
inte har fyllt arton år ska anses missbruka hans eller hennes skyddslöshet. 
 
IV. 2010 års lydelse (gällande rätt) 
 
Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, 
utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt 
medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i 
syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av 
organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som 
innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i 
lägst två och högst tio år. 
   Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som 
inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant 
otillbörligt medel som anges där har använts. 
   Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till 
fängelse i högst fyra år. 
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