
 
 

 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Lina Wallenberg 
 
 

Människohandel för sexuella ändamål 
- En analys av den svenska regleringen i teori och praktik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURK01 Rättsvetenskaplig uppsats med teori och metod 
 

Uppsats på juristprogrammet 
15 högskolepoäng 

 
 

Handledare: Sverker Jönsson 
 

Termin: HT 2013 



Innehåll 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 3 

FÖRKORTNINGAR 5 

1 INLEDNING 6 

1.1 Bakgrund 6 

1.2 Syfte och frågeställningar 7 

1.3 Avgränsningar 7 

1.4 Metod och material 8 

1.5 Forskningsläge 9 

1.6 Disposition 9 

1.7 Definition av människohandel 10 

2 MÄNNISKOHANDEL SOM FENOMEN 11 

2.1 Globalt 11 

2.2 Människohandel i Sverige 12 

2.2.1 Om offer, förövare och verksamhetens utformning 13 

3 LAGSTIFTNING 15 

3.1 Internationella dokument 15 

3.1.1 FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och 

dess tilläggsprotokoll 15 
3.1.2 EU:s rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel  

(2002/629/RIF) 16 

3.2 Människohandelsbrottet i svensk rätt – en tillbakablick 17 

3.2.1 Tidigare reglering 17 
3.2.2 Införandet av människohandelsbrottet 18 
3.2.3 2004 års utvidgade straffansvar 19 

3.3 Nuvarande lydelse 20 

3.3.1 Bakgrund till ändringen 20 
3.3.2 Den nya lydelsen 22 
3.3.3 Avgränsning mot koppleri 25 

4 OM MÄNNISKOHANDELSBROTTET I PRAKTIKEN 26 



4.1 Rättsfall 1 26 

4.2 Rättsfall 2 28 

4.3 Rättsfall 3 31 

4.4 Synen på brottsoffret i människohandelsprocesser 33 

5 ANALYS 37 

5.1 Vilka var motiven bakom införandet av människohandelsförbudet 
i 4kap. 1a§ BrB. och hur har detta konstruerats rättsligt? 37 

5.2 Vari finns de rättsliga utmaningarna när det kommer till lagföring 
med utgångspunkt i bestämmelsen? 40 

BILAGA A 43 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 45 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 47 
 



 1 

Summary 

Human trafficking is a global phenomenon that occurs all over the world. 

Sweden is by no means spared from this cynical practice. On the contrary, 

the country has shown to be a lucrative market for traffickers. A reason for 

this is the major demand for the services that trafficking provides, especially 

those of a sexual nature. This presentation examines the legal construction 

of the human trafficking prohibition in Swedish law and how this has been 

applied in practice. It also reviews the changes made in the human 

trafficking Act and the legal arguments put forward in support of them. The 

examination is limited to human trafficking for sexual purposes regarding 

adults. 

 

In 2002, human trafficking for sexual purposes was introduced as a specific 

criminal offense in Swedish law. Perhaps the biggest reason behind the 

introduction of the Act was the deficiencies believed to exist in the way, in 

which trafficking was prosecuted. With a new Act, tailored to the particular 

character of the crime, Sweden wanted to take up the fight against 

trafficking. The Act was designed in close accordance with the tripartite 

model expressed in the Palermo Protocol, consisting of the three 

components undue means – trade act – particular purpose.  

 

On two occasions, the Act has been subject to modification. In my opinion, 

it is possible to determine two main forces behind these changes. One type 

of changes refers to Sweden's desire and duty to adapt to its international 

agreements. These arguments were particularly clear when the provision 

was expanded in 2004. Besides making demands on the Swedish legislation, 

international agreements have set up a framework within which national 

legislation, regarding trafficking, must adhere. 

 

The interest of a provision that is effective when it comes to national 

prosecution has, according to me, been another force behind the changes. 
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When the practical application of the Act resulted in very few convictions, 

the design of the provision was criticized. When changing the Act in order 

to make it more effective, the relationship between obligations under 

international law, efficiency and legality has been central. 

 

When it comes to prosecution on the basis of the Act, there are several legal 

challenges. To successfully prove the existence of an undue means, when 

carrying out the trade act, appears to be the most problematic. For means to 

be regarded as undue, it requires that a certain state of power, between the 

perpetrator and the victim, has been established. An analysis of the factors, 

taken account to in the legal assessments of this, has led me to the 

conclusion that the victims’ actions, after the arrest of the perpetrators, often 

are used as an indication of whether such a relationship existed during the 

period of the crime. This has, in turn, raised questions about various 

unspoken expectations of a victim of trafficking. Another factor of 

importance in legal cases of trafficking, I believe to be the victims’ 

willingness and attitude towards participating in the legal process. 
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Sammanfattning 

Människohandel är ett globalt fenomen som förekommer över i stort sett 

hela världen. Sverige är på intet sätt förskonat från denna cyniska 

verksamhet, utan har tvärt om visats sig utgöra en lukrativ marknad för 

människohandlare. Detta då det finns en efterfrågan på de tjänster som 

verksamheten tillhandahåller, framför allt de av sexuell karaktär. I denna 

framställning undersöks den svenska konstruktionen av 

människohandelsförbudet och hur bestämmelsen kommit att tillämpas i 

praktiken. Här granskas även de ändringar som gjorts i 

människohandelsparagrafen och vilka rättsliga argument som anförts till 

stöd för dessa. Undersökningen är avgränsad till att avse människohandel 

för sexuella ändamål gällande vuxna.  

 

År 2002 infördes människohandel för sexuella ändamål som en specifik 

brottsrubricering i svensk rätt. Det kanske största motivet bakom införandet 

var de brister man ansåg föreligga i det sätt, på vilket verksamheten tidigare 

lagfördes. Genom en ny lagstiftning, anpassad efter just den brottslighetens 

karaktär, ville Sverige ta upp kampen mot människohandel. Med 

internationell förebild lät man förbudet bygga på den tredelade modell som 

kommit till uttryck i Palermoprotokollet, vilken består av otillbörligt medel 

– handelsåtgärd – visst syfte.  

 

Vid två tillfällen har paragrafen varit föremål för ändring. Enligt min 

mening går det att utröna två huvudsakliga drivkrafter bakom dessa 

ändringar. Den ena typen av ändringar hänför sig till Sveriges vilja och plikt 

att anpassa sig till sina internationella överenskommelser. Dessa argument 

var särskilt tydliga när bestämmelsen vidgades 2004. Förutom att ställa krav 

på den svenska lagstiftningen har de internationella överenskommelserna 

även satt upp ramar, inom vilka den nationella lagstiftningen, gällande 

människohandel, måste hålla sig. 
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Intresset av en bestämmelse som främjar en effektiv nationell lagföring har, 

enligt mig, varit en annan drivkraft bakom ändringarna. Då den praktiska 

tillämpningen av människohandelsbrottet resulterat i väldigt få fällande 

domar, har kritik riktats mot utformningen av bestämmelsen. Vid 

justerandet av bestämmelsen i ett effektiviseringssyfte har förhållandet 

mellan folkrättsliga förpliktelser, effektivitet och legalitet varit centralt.   

 

När det kommer till lagföring med utgångspunkt i bestämmelsen finns en 

rad rättsliga utmaningar. Att lyckas styrka förekomsten av ett otillbörligt 

medel, vid företagandet av handelsåtgärder, synes vara det mest 

problematiska. För att ett medel skall anses otillbörligt, krävs att ett 

maktförhållande av tillräcklig dignitet är etablerat mellan gärningsman och 

offer. En analys av de omständigheter som vägs in i denna bedömning leder 

mig till slutsatsen att ett offers agerande, efter gripandet av gärningsmännen, 

ofta används som en indikation på huruvida det förelegat ett 

maktförhållande under själva gärningsperioden. Detta har i sin tur väckt 

frågor kring olika outtalade förväntningar på ett offer i 

människohandelsprocesser. En annan faktor av betydelse i 

människohandelsmål bedömer jag vara brottsoffrens vilja och inställning till 

att medverka i den rättsliga processen.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

 

Handel med människor är en uråldrig företeelse som under historiens gång 

uppträtt i olika former och haft olika drivkrafter bakom sig. På senare tid har 

människohandeln fått ett nytt ansikte och blivit en världsomspännande 

miljardindustri. Över hela världen utnyttjas och exploateras människor i 

syfte att uppnå vinningar för gärningsmännen. Enligt FN uppskattas denna 

verksamhet årligen omsätta omkring 7 miljarder dollar, vilket kan jämföras 

med den internationella drog- och vapensmugglingen.
1
 Denna höglukrativa 

verksamhet innebär stora vinningar för gärningsmännen och att offren, och 

deras mänskliga rättigheter, blir reducerade till handelsvaror. 

Människohandeln, eller för att använda den internationella termen human 

trafficking, drabbar många personer och har olika syften. Men en grupp är 

särskilt framträdande i statistiken och har sedan länge fångat mitt intresse, 

dvs. handeln med kvinnor för sexuella ändamål.
2
 

 

Att sexslavhandel skulle förekomma i dagens Sverige är en tanke som 

sannolikt skulle te sig främmande för många. Detta till trots rapporteras det 

fortlöpande i medierna om att polisen kartlagt stora kopplerinätverk där det 

finns misstankar om människohandel. Att människohandel är ett fenomen 

närvarande i det svenska samhället är ett faktum som den svenska 

lagstiftaren tvingats acceptera och förhålla sig till. År 2002 infördes 

människohandel för sexuella ändamål som en självständig brottsrubricering 

i svensk lagstiftning. Tanken var att Sverige skulle ta upp kampen mot 

människohandel genom en effektiv och anpassad lagstiftning. Vid två 

tillfällen har bestämmelsen sedan ändrats i syfte att vidga straffansvaret och 

göra den mer lättillämplig. I detta arbete har jag undersökt den rättsliga 

                                                 
1
 Prop. 2001/02:124 s. 9. 

2
 Global report on trafficking in persons 2012 s. 7. 
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konstruktionen av människohandelsbrottet i svensk rätt och hur 

bestämmelsen kommit att tillämpas i praktiken.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna framställning är att undersöka i vilken kontext förbudet 

mot människohandel tillskapades och hur detta konstruerats rättsligt. Jag 

kommer även att granska de ändringar som gjorts i paragrafen och vilka 

rättsliga argument som anförts till stöd för dessa. I den avslutande delen 

kommer jag att granska den praktiska tillämpningen av bestämmelsen och 

försöka lokalisera gemensamma utmaningar när det kommer till lagföring 

med utgångspunkt i denna. 

 

De frågeställningar som jag valt att arbeta utifrån lyder: 

 

- Vilka var motiven bakom införandet av människohandelsförbudet i 

4kap. 1a§ BrB. och hur har detta konstruerats rättsligt? 

- Vari finns de rättsliga utmaningarna när det kommer till lagföring 

med utgångspunkt i bestämmelsen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Då människohandel är ett väldigt brett område har jag funnit det nödvändigt 

att i visst avseende begränsa mig. Jag har valt att fokusera på lagstiftningen 

kring människohandel för sexuella ändamål. Då det inte krävs lika mycket 

för att en person skall dömas för brottet om offret är under 18 år, har jag valt 

att fokusera på handeln som avser vuxna. Huvudfokus för framställningen är 

att granska den svenska lagstiftningen kring människohandel, varför endast 

de internationella dokument som haft störst betydelse för utformningen av 

denna kommer att redogöras för.  
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1.4 Metod och material 

Genom den första frågeställningen skall jag beskriva den rättsliga 

konstruktionen av människohandelsförbudet och hur bestämmelsen 

utvecklats över tid. Vid besvarandet av frågan har jag tillämpat den 

sedvanliga juridiska metoden och använt mig av rättskällorna. Denna 

frågeställning syftar även till att lokalisera de bakomliggande motiv som 

fanns vid införandet av paragrafen, och gällande detta har lagens förarbeten 

varit centrala. Frågeställningen kommer alltså att granskas ur ett 

rättsutvecklingsperspektiv. I detta avsnitt har jag inte fokuserat på praxis 

utan istället låtit det ta plats under nästkommande frågeställning.  

 

Den andra frågeställningen handlar om den praktiska tillämpningen av 

människohandelsförbudet. För att utreda frågan har jag granskat praxis från 

olika instanser och även statliga utredningar som berör rättsfallen i sig eller 

intressanta aspekter av dem. De rättsfall jag valt att redogöra för är sådana 

som, enligt mig, tydliggör vilka rättsliga utmaningar som finns när det 

kommer till praktisk tillämpning av bestämmelsen.  I dessa kommer 

domskälen att granskas ur ett kritiskt perspektiv. Då det inte finns några 

avgöranden från Högsta domstolen, kommer rättsfallen från tingsrätter och 

hovrätter. I dessa har åklagaren valt att åtala för brottet människohandel.  

 

I det avsnitt som handlar om synen på offret i människohandelsprocesser har 

jag valt att ta utgångspunkt i en artikel och en doktorsavhandling som på 

olika sätt berör ämnet. Det kan tilläggas att dessa texter inte främst har ett 

rättsligt fokus utan är hämtade från andra vetenskapliga discipliner. Detta 

har jag funnit gynnsamt för framställningen då perspektiven på så vis vidgas 

och ämnet placeras in i en bredare kontext. Doktorsavhandlingen har ett 

idéhistoriskt perspektiv medan artikeln utgår ifrån olika feministiska 

ståndpunkter och teorin om offerskapet som en social konstruktion. 

 

De siffror och den statistik som presenteras gällande den globala 

människohandeln kommer ifrån internationellt erkända aktörer, såsom FN 
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och dess organ UNODC. Vad gäller den information som presenteras 

rörande människohandeln i Sverige är stora delar hämtade från RKP:s årliga 

lägesrapporter. Denna myndighet har blivit utsedd till nationell rapportör i 

frågor som rör människohandel. Majoriteten av informationen är hämtad 

från den senaste lägesrapporten från 2012, vilken presenterar information 

avseende 2011.  

 

Lagtexten i sina två tidigare lydelser finns i Bilaga A.  

 

1.5 Forskningsläge 

Människohandel för sexuella ändamål är ett område som på olika sätt varit 

föremål för forskning, både nationellt och internationellt.  Intresse för 

fenomenet har funnits inom flera vetenskapliga discipliner, vilka 

problematiserat människohandel utifrån olika synvinklar. Under 2000-talet 

har fenomenet blivit särskilt uppmärksammat och tagit plats i den offentliga 

diskussonen. Inom rättsvetenskapen har akademisk forskning bedrivits på 

området i begränsad omfattning. En avhandling som tillägnats mycket 

uppmärksamhet och således är central på området är Jenny Westerstrands 

Mellan mäns händer.
3
 I denna granskas synen på prostitution och trafficking 

ur olika feministiska teorier. Just parallellen till prostitutionsdebatten och 

olika feministiska teorier är en vanligt förekommande utgångspunkt för 

rättsvetenskapliga skrivelser på området.   

 

1.6 Disposition 

För att placera in ämnet i en kontext har jag valt att inleda med ett avsnitt 

som skildrar människohandel som fenomen, både globalt och i Sverige. I 

nästkommande avsnitt redogörs för den lagstiftning som finns gällande 

människohandel. Först presenters två internationella dokument. Sedan följer 

en redogörelse för den svenska lagstiftningen och hur denna utvecklats över 

                                                 
3
 Westerstrand, 2008. 
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tid. Slutligen granskas hur människohandelsbestämmelsen kommit att 

tillämpas i praktiken med utgångspunkt i svenska rättsfall. Varje rättsfall 

följs av en kommentar där det enskilda fallet diskuteras specifikt. Slutligen 

presenteras olika diskussioner i doktrinen angående synen på brottsoffret i 

människohandelsprocesser. Detta följs av en analys där jag, mot bakgrund 

av den information som presenterats i uppsatsen, skall besvara mina 

frågeställningar. 

 

1.7 Definition av människohandel 

När jag i denna farmställning använder mig av begreppet människohandel 

avses den definition som på senare år kommit att bli den internationellt 

erkända. Denna formulerades initialt i Palermoprotokollet
4
 och har fått 

genomslag i många länders lagstiftning, däribland den svenska. I korthet 

kan denna sägas gå ut på att en gärningsman använder sig av ett otillbörligt 

medel för att genomföra en handelsåtgärd med ett visst syfte. Ett exempel är 

att en gärningsman, genom utnyttjande av någons utsatta belägenhet, 

rekryterar en person i syfte att denne skall utnyttjas i prostitution. I detta 

arbete har jag valt att fokusera på människohandel som sker i syfte att 

sexuellt exploatera offret, men i den bredare definitionen av begreppet ryms 

även andra utnyttjandeformer. Vad gäller denna framställning används 

begreppen människohandel och trafficking synonymt.  

 

 

                                                 
4
 Ett tilläggsprotokoll till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande 

organiserad brottslighet. Se mer om konventionen och dess tilläggsprotokoll under avsnitt 

3.1.1. 



 11 

2 Människohandel som 

fenomen 

 

2.1 Globalt 

 

Av naturliga skäl är det svårt att ge en exakt bild av omfattningen av den 

globala människohandeln då det, i likhet med annan organiserad 

brottslighet, finns stora mörkertal. ILO estimerar dock att ungefär 20,9 

miljoner människor är ”victims of forced labour”.
5
 Hur många av dessa som 

fallit offer för människohandel per definition går inte att säga men siffran 

ger in indikation på omfattningen av industrin.
6
 UNHCR har enligt sina 

uppskattningar angivit att mellan 700 000 och fyra miljoner män, kvinnor 

och barn årligen faller offer för människohandel.
7
  

 

Man kan ställa sig frågande till vilka samtida strukturer som skapar 

förutsättningar för denna typ av moderna slavhandels existens. Som 

gemensamma nämnare för länder varifrån offer rekryteras sägs ofta vara 

faktorer såsom fattigdom, arbetslöshet och andra former av ojämlikhet, 

exempelvis kvinnoförtryck. Detta, i kombination med att det i andra länder, 

sk. destinationsländer,  finns en efterfrågan på människor att utnyttja skapar 

förutsättningar för en cynisk och lukrativ människohandel.
8
  

 

Människohandel är ett globalt fenomen som inte sällan innefattar 

transporterande av offer mellan ursprungs-, transit- och destinationsländer.
9
 

                                                 
5
 Global report on trafficking in persons 2012 s. 9. 

6
 Global report on trafficking in persons 2012 s. 1. 

7
 Westerstrand, 2008 s. 188. 

8
 Prop. 2003/04:111 s. 8. 

9
 Ursprungsländer är en benämning på länder varifrån offer rekryteras. För att nå det 

slutgiltiga destinationslandet förs offer ibland genom andra länder, sk. transitländer.  
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Således har verksamheten en tydlig internationell karaktär. Det 

internationella inslaget utnyttjas ofta av förövarna som ett led i att försätta 

offret i en beroendeställning och för att själva undgå lagföring.
10

  

 

2012 publicerade FN-organet UNODC dokumentet ”Global report on 

trafficking in persons”. I detta har man, på basis av insamlad data från 132 

länder runt om i världen, sammanställt en statistisk lägesrapport om den 

globala människohandeln. I rapporten poängteras att handel med människor 

för sexuell exploatering är det mest vanligt förekommande. Kvinnor och 

flickor utpekas som den grupp av människor som i störst utsträckning är 

föremål för exploatering och beräknas tillsammans utgöra 75 % av de 

utsatta. Enligt rapporten har handeln med barn ökat på senare år och dessa 

utgör nu 27 % av offren. Av de barn som upptäckts globalt, är 75 % 

flickor.
11

  

 

2.2 Människohandel i Sverige 

Fenomenet människohandel existerar i princip i alla delar av världen, men 

beroende på vart man befinner sig kan handelns aktörer och dess ändamål 

variera väsentligt. Sverige är på intet sätt förskonat från 

människohandelsverksamhet. Till övervägande del är Sverige ett sk. 

destinationsland dit människor förs då det finns en efterfrågan på de tjänster 

som verksamheten tillhandahåller, inte minst de av sexuell karaktär. Här 

finns också de ekonomiska resurser som krävs för att underbygga denna 

efterfrågan och göra det lukrativt för människohandlarna att rikta 

verksamheten hit.
12

 Enligt tidigare lägesrapporter har RKP uppskattat att ca 

200 – 500 kvinnor årligen fallit offer för människohandel i Sverige, sedan år 

2000.
13

 Den ökade rörligheten inom EU och Schengenområdet har inneburit 

en ökad rölighet även för kriminella grupper och de slopade 

                                                 
10

 Prop. 2009/10:152 s. 9. 
11

 Global report on trafficking in persons 2012 s. 7-10. 
12

 RKP lägesrapport 13 s. 12. 
13

 SOU 2008:41 s. 42. 
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gränskontrollerna har öppnat upp möjligheten för dessa nätverk att arbeta 

gränsöverskridande.
14

  

 

2.2.1 Om offer, förövare och verksamhetens 

utformning 

Den absoluta majoriteten av människohandelsoffer som upptäckts i Sverige 

är kvinnor och flickor, vilka blivit föremål för sexuell exploatering i form av 

prostitution. Företrädesvis är dessa av östeuropeisk härkomst, men även 

offer med andra nationaliteter har upptäckts. En gemensam nämnare för 

ursprungsländerna är svaga socioekonomiska förutsättningar, vilka ofta slår 

hårt mot kvinnor och flickor. De offer som upptäckts kommer alltså ofta 

ifrån fattiga förhållanden i ursprungsländer utan sociala trygghetsnät.
15

  

 

Den initiala rekryteringen kan ske genom att offret blir erbjuden någon typ 

av sysselsättning utomlands, exempelvis som barnflicka, dansare eller 

servitris. I vissa fall är kvinnorna införstådda med att de kommer att ägna 

sig åt prostitution, men inte formerna för denna. I en del fall har ett sk. 

skuldförhållande konstruerats där gärningsmännen av olika anledningar 

menar att offret är skyldig dem pengar, och förmår denne att prostituera sig 

för att kunna betala tillbaka summan.
 16

  

 

Det tål att påpekas att även om gemensamma nämnare går att finna offrens 

bakgrund och situation, präglas gruppen av en heterogenitet. I diskussioner 

kring traffickingoffers bakgrund och situation är det lätt att ge en förenklad 

bild av dessa. Detta ämne kommer jag återkomma till längre fram.  

 

Vad gäller förövare kan människohandelns aktörer vara många. Det kan 

exempelvis finnas behov av personer som följer med offren till Sverige, 

någon som lägger ut annonser på internet och någon som tar hand om 

                                                 
14

 RKP lägesrapport 13 2012 s. 6. 
15

 RKP lägesrapport 13 2012 s. 7-14. 
16

 SOU 2008:41 s. 41-42. 
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intäkterna osv. Det finns alltså olika roller inom verksamheten och beroende 

på nätverkets storlek kan antalet aktörer variera.
17

  

 

Förmedlingen av de sexuella tjänsterna sker till stor del genom annonser på 

internet. Genom dessa får köparen en bild av att det är kvinnan själv som 

upprättat annonsen när det i själva verket oftast är människohandlarna som 

ligger bakom den. Inte sällan har kvinnorna aldrig själva sett annonserna 

och är därför inte medvetna om vilka sexuella tjänster de förväntas utföra.
 18

  

Även sk. gatuprostitution förekommer. 

                                                 
17

 BRÅ rapport 2008:24 s. 7. 
18

 RKP lägesrapport 13 2012 s. 7. 
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3 Lagstiftning  

 

3.1 Internationella dokument 

På grund av människohandelns internationella karaktär har många länder 

insett att det krävs gemensamma kraftansträngningar för att effektivt kunna 

stoppa verksamheten. Detta har resulterat i en rad konventioner med syfte 

att just förhindra den internationella människohandeln.  

 

3.1.1 FN:s konvention mot gränsöverskridande 

organiserad brottslighet och dess 

tilläggsprotokoll 

 

I december 2000 öppnades FN:s konvention mot gränsöverskridande 

organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll för undertecknande. Ett 

av dessa tillägg var det sk. Palermoprotokollet om förebyggande, 

bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor 

och barn. Detta protokoll har varit ett oerhört betydelsefullt led i 

bekämpandet av den internationella människohandeln då det genom detta, 

för första gången, tillskapades en rättsligt bindande definition av 

människohandel. Protokollet började gälla i december 2003. Sverige, och 

samtliga EU:s medlemstater har undertecknat konventionen och dess 

tilläggsprotokoll.  

 

I Art. 3a definieras människohandelsbrottet. Konstruktionen bygger på en 

modell som utgörs av tre olika moment. Denna kan sägas gå ut på att 

gärningsmannen genomför en handelsåtgärd med hjälp av ett otillbörligt 
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medel, med ett visst syfte. Konstruktionen bygger alltså på en form av 

kedjebrottslighet där de ingående momenten inte sällan utförs i olika länder.  

 

Den i artikeln åsyftade handelsåtgärden kan bestå av rekrytering, 

transportering, överföring, hysning osv. Detta steg relaterar alltså till olika 

typer av befattningar med offret. Det otillbörliga medlet kan exempelvis 

vara hot om eller bruk av våld, tvång, vilseledande, bortförande m.m.  Detta 

steg handlar om de medel gärningsmannen använt när denne genomfört 

handelsåtgärden. Vad beträffar de syften, för vilka dessa åtgärder skall ha 

skett, är artikeln ganska vid. Den omfattar bl.a. olika former av sexuellt 

utnyttjande, tvångsarbete, träldom, avlägsnande av organ mm. Det sista 

steget handlar således om de bakomliggande syftena med åtgärderna. Är 

samtliga dessa tre led uppfyllda skall alltså ett människohandelsbrott, i 

protokollets mening, anses föreligga.  

 

Denna rättliga definition av människohandel har kommit att bli den 

internationellt godtagbara.
19

  

 

 

3.1.2 EU:s rambeslut av den 19 juli 2002 om 

bekämpande av människohandel 

(2002/629/RIF) 

 

Genom detta beslut ämnade EU att inom dess medlemsstater skapa nya 

gemensamma minimiregler vad gäller straffrättsliga påföljder och andra 

former av straffrättsliga åtgärder mot människohandel. Dokumentet omfattar 

människohandel syftande till arbetskraftsexploatering och sexuell 

exploatering. Då rambeslutet endast riktar in sig på dessa två 

utnyttjandeformer är det något snävare i sitt tillämpningsområde än 

                                                 
19

 SOU 2008:41 s. 62. 
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Palermoprotokollet.
20

 Anledningen till detta sägs vara att man inom 

gemenskapen ansett att man på dessa områden är i behov av mer 

långtgående straffrättsliga åtgärder än de som följer av protokollet.
21

 

 

Beslutet innehåller definitioner av straffbar människohandel, kriminalisering 

av anstiftan, medhjälp, främjande och försök till sådant brott. Även ett krav 

på lägsta maximistraff för människohandelsbrott uppställs.
22

  

 

3.2 Människohandelsbrottet i svensk rätt 
– en tillbakablick 

 

3.2.1 Tidigare reglering 

 

Innan år 2002 fanns det inte någon specifik bestämmelse om 

människohandel i svensk rätt, utan lagföring av brottligheten hanterades på 

ett annat sätt. Åtal kunde väckas för de delar av en människohandelsprocess 

som föll inom ramen för redan befintliga bestämmelser. De rubriceringar 

som kunde bli aktuella när någon, t.ex., genom tvång eller vilseledande förts 

till Sverige i syfte att här förmås prostituera sig, var bl.a. de i 4kap. 

brottsbalken, BrB.
23

 Exempelvis kunde åtal väckas för människorov, olaga 

frihetsberövande, försättande i nödläge, eller olaga tvång.
24

  De vanligaste 

brottsrubriceringarna för de misstänkta fall av människohandel som nådde 

svenska domstolar, innan bestämmelsens införande, var emellertid koppleri 

eller grovt koppleri.
25

  

 

                                                 
20

 SOU 2008:41 s. 52. 
21

 Prop. 2003/04:111 s. 21. 
22

 Prop. 2003/04:111 s. 21. 
23

 Prop. 2001/02:124 s. 16. 
24

 4kap. 1§ BrB. (1998:393), 4kap. 2§ BrB. (1998:393), 4kap. 3§ BrB. (1998:393)  och 

4kap. 4§ BrB. (1962:700). 
25

 6kap. 8§ BrB. (1998:393) och 6kap. 9§ BrB (1984:399). 
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Koppleribestämmelsen tar i korthet sikte på gärningar som innebär att 

gärningsmannen främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att 

offret har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Då detta är ett 

vanligt förekommande inslag i människohandelsförfaranden, dvs. att 

gärningsmannen tjänar pengar på offrets prostitution, åtalades ofta för denna 

del. 

 

Regeringen ansåg dock att det fanns en risk att vissa av de åtgärder som 

transportörer, organisatörer och agenter vidtog, inte skulle omfattas av 

någon kriminaliseringsbestämmelse, trots att det vid en vidare anblick var 

tydligt att gärningen var ett led i människohandel.  Man ställde sig alltså 

frågande till huruvida dessa åtgärder, när de förekom i kontexten 

människohandel, skulle behandlas på ett fullt ut adekvat sätt. Man ansåg 

även att straffskalorna hos de befintliga bestämmelserna i många fall var 

otillräckliga. Vidare ansågs det att en brottsrubricering skulle kunna bidra 

till att synliggöra fenomenet människohandel.
26

 

 

3.2.2 Införandet av människohandelsbrottet 

År 2002 introducerades den nya brottsrubriceringen i svensk rätt – 

människohandel för sexuella ändamål.
27

  

 

Bestämmelsen adresserade endast handel med människor för sexuella 

ändmål och inte andra utnyttjandeformer. Den hade även ett krav på ett 

gränsöverskridande moment, där det krävdes att offret förts från ett land till 

ett annat.  

 

Med internationell förebild lät man förbudet bygga på den tredelade modell 

som kommit till uttryck i Palermoprotokollet (otillbörligt medel – 

handelsåtgärd – visst syfte). Det infördes ett krav på direkt uppsåt i 

                                                 
26

 Prop. 2001/02:124 s. 18-19. 

 
27

 Se bilaga A, lydelse från 2002. 
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förhållande till utnyttjandesyftet, med motiveringen att 

människohandelsbrottet skulle vara förbehållet de fall då exploatering var 

det huvudsakliga syftet.
28

 Liksom framgår av paragrafen fanns det inget 

krav på användande av ett otillbörligt medel i det fall offret var under 18 år.   

 

Bestämmelsen placerades i 4kap. 1a§ BrB. och genom detta markerades att 

brottet, likt övriga bestämmelser i 4kap. BrB., utgjorde en kränkning av 

offrets rätt till frihet och frid. 

 

Människohandelns karaktär som en organiserad brottslighet, ofta bestående i 

ett antal led, framhölls. Även om många av dessa led tidigare fallit inom 

redan befintliga paragrafers kriminaliseringssfärer, ansågs det alltså påkallat 

att införa ett nytt straffbud som skulle omfatta hela förloppet. Brottet, vilket 

ansågs allvarligare än koppleribrottet, fick en straffskala med ett 

maximistraff på tio år. Även försök, förberedelse, stämpling och 

underlåtenhet att avslöja brottet kriminaliserades.
29

  

 

3.2.3 2004 års utvidgade straffansvar 

Regeringen framhöll, vid införandet av den ursprungliga bestämmelsen, att 

det var ett första steg mot en mer långtgående kriminalisering av 

människohandelsbrottet.
30

 År 2004 utvidgades straffansvaret till att omfatta 

exploatering för andra ändamål än av sexuell karaktär, som t.ex. 

tvångsarbete och avlägsnande av organ. I konsekvens med detta ändrades 

brottsrubriceringen till endast människohandel. Utvidgningen innebar även 

att kravet på ett gränsöverskridande moment togs bort.
31

   

 

                                                 
28

 Prop. 2001/02:124 s. 33. Kravet på direkt uppsåt framgår av lagtextformuleringen ”i syfte 

att”. 
29

 Se 4kap. 10§ BrB. (2002:436). 
30

 Prop. 2003/04:111 s.1. 
31

 Se bilaga A, 2004 års lydelse. 
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Genom denna ändring infördes också det sk. kontrollrekvisitet. Detta 

innebar att gärningsmannen, genom vidtagandet av en handelsåtgärd som 

uppräknades i paragrafen, skulle ha tagit kontroll över offret. 

 

Bakgrunden till dessa ändringar var att regeringen ansåg att de gärningar, 

som enligt Palermoprotokollet och EU:s rambeslut skulle utgöra 

människohandel, inte till alla delar var kriminaliserade i svensk rätt.
32

 Man 

menade alltså att den svenska konstruktionen av människohandelsbrottet 

inte fullt ut motsvarade den som uppställdes i de internationella 

instrumenten. För att kunna tillträda protokollet, vilket föreslogs i samma 

proposition
33

, och genomföra EU:s rambeslut, ansåg regeringen att 

ovanstående ändringar vad nödvändiga.  

3.3 Nuvarande lydelse 

När människohandelsbrottet varit gällande i ca tre år tillsattes en utredning, 

vilken hade till uppgift att följa upp de praktiska effekterna av lagstiftningen 

och analysera dess effektivitet. Denna översyn resulterade i SOU 2008:41, 

där en rad ändringar av brottet föreslogs. Med utgångspunkt i denna 

utredning la regeringen fram ett förslag till riksdagen med syfte att 

ytterligare stärka skyddet för människohandel.
34

 Genom en tydligare och 

mer ändamålsenlig brottsbeskrivning ville regeringen effektivisera 

tillämpningen av bestämmelsen. 

 

3.3.1 Bakgrund till ändringen 

Utredningen menade att människohandelsbrottet hade en utformning som 

kunde hindra att den tillämpades på ett effektivt sätt. Detta tog sig konkret 

uttryck i att människohandelsförfarande i mycket stor utsträckning 

bedömdes som andra brott, ofta koppleri eller grovt koppleri.
35

 Under 2007 

polisanmäldes 50 människohandelsbrott. Två personer dömdes för 

                                                 
32

 Prop. 2003/04:111 s. 30. 
33

 Prop. 2003/04:111. 
34

 Prop. 2009/10:152. 
35

 SOU 2008:41 s. 16. 
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människohandel och 23 för koppleri. Under 2008 polisanmäldes 23 

människohandelsbrott. Ingen dömdes för människohandel, medan 11 

dömdes för koppleri.
36

 Detta utfall kunde inte sägas ligga i linje med 

bestämmelsens tilltänka tillämpningsområde. Den nya paragrafen skulle ju 

vara ett effektivt och kraftfullt medel i kampen mot människohandel. Man 

visste att det förekom människohandel i Sverige men när fallen nådde 

domstol bedömdes förfarandena, i stor utsträckning, alltjämt som annan 

brottlighet.  

 

Utredningen undersökte de bakomliggande orsakerna till detta.  Många 

myndigheter, däribland Åklagarmyndigheten, angav att bestämmelsen var 

tämligen svårtillämpad.
37

 Enskilda åklagare uppgav att de valt att åtala 

människohandelsförfarande som koppleri eller grovt koppleri, då 

människohandelsbestämmelsen i det närmaste var omöjlig att tillämpa. 

Betydande kritik i detta sammanhang riktades bl.a. mot det kontrollrekvisit 

som infördes när bestämmelsen utvidgades 2004. Även det faktum, att 

brottsbeskrivningen innehöll så många moment och att många rekvisit 

saknade motsvarighet i annan lagstiftning, framhölls som komplicerande 

omständigheter. Vidare uppgavs att kravet på direkt uppsåt i förhållande till 

utnyttjandesyftet vara väldigt svårtillämpat, pga. bevissvårigheter. En annan 

omständighet som lyftes fram var att människohandelsförfaranden i 

praktiken avvek från den beskrivning som gavs i lagens förarbeten, varför 

domstolar valt att inte bifalla åtalet.
38

 

 

I propositionen diskuterades den principiella problematik som omgärdar 

lagstiftningen kring människohandel. Initialt belystes att människohandel 

ofta består av komplexa förfaranden, vilka kan gå till på många olika sätt. 

Följaktligen måste en kriminalisering täcka många situationer och 

förfaranden i flera led. Mot bakgrund av de legalitetsaspekter som finns på 

straffrättens område, ställer detta höga krav på den lagtekniska 

utformningen av människohandelsbrottet. Även det faktum att Sverige valt 

                                                 
36

 Prop. 2009/10:152 s. 13. 
37

 Prop. 2009/10:152 s. 13. 
38

 SOU 2008:41 s. 91-92. 



 22 

att ansluta sig till internationella dokument beträffande människohandel 

framhölls som en faktor av stor betydelse. I dessa instrument definieras och 

avgränsas människohandel, vilket måste avspeglas i den svenska 

lagstiftningen. Inom ramen för detta ansåg regeringen dock att det fanns 

utrymme för viss förändring.  

 

I syfte att ytterliga harmoniera den svenska lagstiftningen med 

Palermoprotokollet ville man justera handelsåtgärderna. Även ett 

borttagande av kontrollrekvisitet föreslogs. Vid rekvisitets införande 

motiverades detta med att inte varje tillfällig, ofarlig eller missriktad kontakt 

med en person i ett utnyttjandesyfte skulle utgöra människohandel.
39

 I 

propositionen till lagändringen menade regeringen emellertid att kravet på 

otillbörligt medel och kontrollrekvisitet i princip tar sikte på samma 

omständigheter.
40

 Således fanns redan en adekvat avgränsning i kraft av 

otillbörlighetsrekvisitet.
41

 Mot bakgrund av de praktiska 

tillämpningssvårigheter kontrollrekvisitet medfört föreslogs ett borttagande 

av detta. 

 

I strid med utredningens förslag valde regeringen dock att behålla kravet på 

direkt uppsåt i förhållande till utnyttjandesyftena. Vid införande av indirekt 

uppsåt eller likgiltighetsuppsåt som tillräckliga skuldformer, skulle 

gärningsmannaansvaret bli alldeles för vidsträckt, enligt regeringen.
42

  

 

3.3.2 Den nya lydelsen 

”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 

                                                 
39

 Prop. 2003/04:111 s. 50-52. 
40

 Kravet på ett otillbörligt medel handlar om att gärningsmannen, på olika sätt, skall 

bemästra offrets fria och verkliga vilja. Det hänför sig således till ett visst maktförhållande 

mellan gärningsmannen och offret. Kontrollrekvisitet uppställer ett krav på att 

gärningsmannen skall ha ett påtagligt inflytande över offrets agerande.  
41

 Prop. 2009/10:152 s. 18. 
42

 Prop. 2009/10:152 s. 20. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM#K4P1
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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.”
43

 

 

Ovanstående lydelse trädde i kraft den 1 juli 2010 och utgör alltså den i 

dagsläget gällande bestämmelsen. Liksom tidigare bygger 

människohandelsbrottet fortfarande på Palermoprotokollets tredelade 

modell.  Nedan följer en mer ingående analys av vad som åsyftas med de 

olika nivåerna.  

Otillbörligt medel 

Kravet på användande av ett otillbörligt medel tar sikte på det 

maktförhållande mellan gärningsman och offer som måste ha etablerats för 

att straffansvar skall komma ifråga. Vid en helhetsbedömning skall 

omständigheterna vara sådana att användandet av det tillbörliga medlet 

medför att offret inte har något annat verkligt eller godtagbart alternativ än 

att underkasta sig handelsåtgärden. Vidare måste det föreligga ett 

orsakssamband mellan användandet av det otillbörliga medlet och 

handelsåtgärden. Vad gäller medlet olaga tvång är detta samma 

kriminalisering som åsyftas i 4kap. 4§ BrB. Med ett vilseledande menas ett 

förmedlande av en oriktig uppfattning.
 
Utnyttjande av någons utsatta 

belägenhet riktar sig till situationer där gärningsmannen på olika sätt 

utnyttjar att offret befinner sig i en beroendeställning till denna.
 44

  Vad 

                                                 
43

 4kap. 1a§ BrB. (2010:371). 
44

 Nilsson, Brottsbalk, 4kap. 1a§, Lexino 2013-05-07. Hämtad 2014-01-02. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM#K4P1_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM#K4P1_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM#K4P1_aS2
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beträffar annat sådant otillbörligt medel tar detta sikte på olika situationer 

där gärningsmannen bemästrar offrets fria och verkliga vilja.
 45

 

Handelsåtgärder 

Enligt paragrafens lydelse skall gärningsmannen, med hjälp av något 

ovanstående medel, vidta en av följande handelsåtgärder. Med rekrytering 

avses åtgärder för att värva eller anskaffa en person. Transportering avser 

både organisering av resa och det fysiska framförande av ett fordon. 

Rekvisitet överföra relaterar till olika led i förflyttningar och överföringar av 

en person. Med inhysning avses att gärningsmannen ger tillfälligt eller 

permanent boende till offret. Att ta emot syftar både på ett faktiskt 

mottagande av offret och ett övertagande av detsamma.
46

  

Exploatering 

Ovanstående handelståtgärder skall ha skett i syfte att exploatera offret på 

något av de sätt som anges i paragrafen. Själva ordet exploatering relaterar 

till ett ”otillbörligt användande” och ersatte en tidigare, mer detaljerad, 

uppräkning av utnyttjandesyften.
47

 Liksom tidigare poängterat krävs det, ett 

från gärningsmannens sida, direkt uppsåt i förhållande till exploateringen.  

Det krävs dock inte att någon exploatering verkligen kommit till stånd för 

att brottet skall anses fullbordat. Vidare saknar det relevans huruvida 

brottsoffret samtyckt till den åsyftade exploateringen, ifall något otillbörligt 

medel använts.
48

  

 

I denna framställning har jag som bekant valt att fokusera på exploatering 

för sexuella ändamål. Vad som i paragrafen avses med detta är att offret 

skall ha utsatts för sexualbrott eller för tillfälliga sexuella förbindelser. Som 

sexuell exploatering anses även medverkan i pornografiska tillställningar 

och alster.
49

  

 

                                                 
45

 Prop. 2009/10:152 s. 59-60. 
46

 Nilsson, Brottsbalk, 4kap. 1a§, Lexino 2013-05-07. Hämtad 2014-01-02. 
47

 Nilsson, Brottsbalk, 4kap. 1a§, Lexino 2013-05-07. Hämtad 2014-01-02.  
48

 Prop. 2009/10:152 s. 60. 
49

 Prop. 2009/10:152 s. 60. 
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3.3.3 Avgränsning mot koppleri 

Människohandelsbestämmelsen kriminaliserar förfarande som i vissa fall 

även kunnat rubriceras som koppleri enligt 6kap. 12§ BrB. (2005:90).
50

 Den 

stora skillnaden mellan brotten ligger i det faktum att människohandel, 

utöver den sexuella exploateringen, innebär ett angrepp på offrets frihet och 

frid. I detta avseende kan användandet av ett otillbörligt medel sägas 

utmärka människohandelsbrottets karaktär. Om både kraven för 

människohandel och koppleri är uppfyllda, skall gärningsmannen dömas för 

människohandel.
51

  

 

 

                                                 
50

 Jfr. vad som sagts i avsnitt 3.2.1 om koppleribrottet. 
51

 Prop. 2001/02:124 s. 37. 
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4 Om människohandelsbrottet i 

praktiken 

 

4.1 Rättsfall 1
52

 

 

I detta mål stod fyra män åtalade för människohandel. Enligt åklagaren hade 

två av männen mottagit och inhyst en 23-årig kvinna från Rumänien, och 

sålt henne till sexköpare. Männen hade behållit nästan all förtjänst själva. 

Efter en tid hade de sålt kvinnan vidare till två andra män, som hade tjänat 

pengar på henne på liknande sätt. Kvinnan, som medverkade vid 

rättegången via videolänk från Rumänien, förnekade att hon förmåtts 

prostituera sig och uppgav att hon endast var i Sverige på semester.  

 

Mot bakgrund av omfattande bevisning fann tingsrätten dock åtalet styrkt, 

och dömde de fyra männen för människohandel. Trots att det rådde oklarhet 

kring under vilka omständigheter kvinnan kommit till Sverige menade 

tingsrätten att männen utnyttjat hennes utsatta belägenhet här i landet och 

hennes beroendeställning till dem. Kvinnan, som aldrig hade varit i Sverige 

innan, inte kunde språket och inte hade några pengar, ansågs ha ytterst 

begränsade möjligheter att påverka sin situation. Männen hade i detalj styrt 

förutsättningarna kring hennes prostitution, och vid en sammantagen 

bedömning menade tingsrätten att hon befann sig i en situation hon inte 

själv kunde råda över. Det kan tilläggas att gärningarna begicks under 2009 

och början av 2010, varför målet bedömdes enligt paragrafens tidigare 

lydelse.
53

 

 

                                                 
52

 Lunds tingsrätt, B 137-10 och Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 897-12. 

 
53

 Se bilaga A för aktuell lydelse från 2004. 
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Fallet togs upp i hovrätten. Denna anslöt sig till det faktiska händelseförlopp 

som klarlagts i tingsrätten. Inledningsvis konstaterades att, eftersom 

gärningarna var att bedöma enligt paragrafens tidigare lydelse, skulle 

kontrollrekvisitet vara uppfyllt. De fyra männen skulle alltså, genom sina 

gärningar, ha tagit kontroll över kvinnan i syfte att utnyttja henne för 

tillfälliga sexuella förbindelser. Enligt hovrättens mening skulle denna 

bedömning ske med utgångspunkt i att kvinnan själv förnekat att hon varit 

föremål för sådan kontroll. Av bevisningen i målet framgick dock tydligt att 

männen själva, under gärningsperioden, ansett sig ha sådan kontroll över 

kvinnan. 

 

Hovrätten menade emellertid att det fanns omständigheter i målet som tydde 

på att ett sådant maktförhållande inte förelåg. I denna bedömning fäste de 

vikt vid att kvinnan, vid gripandet av männen, förklarat sig inte vara i behov 

av erbjudna hjälpinsatser utan ville bo kvar i lägenheten. Hon ville även 

själv ombesörja återlämnandet av lägenhetsnyckeln till en av männen. Man 

lyfte även fram att hon talade och förstod engelska som ett argument för att 

hon hade möjlighet att göra sig förstådd i Sverige. Även det faktum att 

kvinnan, under samtal med en av männen, nämnt två kvinnonamn lades till 

grund för att betvivla att hon inte hade andra kontakter i landet. Även om 

kvinnan tveklöst utnyttjats och behandlats på ett oacceptabelt sätt, gav 

utredningen, mot bakgrund av dessa tveksamheter, inte stöd för slutsatsen 

att hon inte haft något verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta 

sig gärningsmännens behandling. Hovrätten ändrade tingsrättens dom till 

grovt koppleri avseende samtliga gärningsmän.  

 

Kommentar 

 

I detta mål var det alltså inte tillräckligt att gärningsmännen tjänat pengar på 

offrets prostitution, dikterat villkoren för denna och mot vederlag överlåtit 

henne till andra män, vilka även de tjänat pengar på henne på samma sätt. 

De hade alltså inte utnyttjat kvinnas utsatta belägenhet på ett sätt som 

inneburit att de utövat tillräcklig kontroll över henne. Enligt min mening 
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kan man ställa sig frågande till huruvida de tveksamheter som hovrätten 

anser föreligga är av sådan relevans och dignitet att de föranleder ett 

ifrågasättande av det inbördes maktförhållandet mellan partera i tillräcklig 

grad. På senare år har människohandlarna i många fall ändrat 

tillvägagångssätt när det kommer till hanteringen av och relationen till 

offret. Genom att erbjuda offren större ”handlingsfrihet” och del i de 

ekonomiska vinsterna knyts offret till gängningsmannen på ett för denna, 

mycket effektivt sätt.
54

 Relationen mellan offer och gärningsman kan skapa 

en lojalitet och beroendeställning, vilket kan göra offret mindre benäget att 

vittna vid en eventuell rättegång.
55

 Om utgången i målet blivit annorlunda 

med den nuvarande lagstiftningen är, enligt min mening, tveksamt då en 

liknande kontrollbedömning lever kvar inom ramen för kravet på 

användande av ett otillbörligt medel.
56

  

 

4.2 Rättsfall 2
57

 

 

Under våren 2012 åtalades sex män för människohandel avseende ett stort 

antal rumänska kvinnor, vilka förmåtts prostituera sig på Göteborgs gator. 

Prostitutionsverksamheten var tämligen omfattande då den pågått under ca 

ett års tid och inbringat upp mot en miljon kronor i vinst för 

gärningsmännen. Verksamheten var strukturerad på så vis att var och en av 

gärningsmännen ansvarade för en eller flera kvinnor och förmådde dem att 

inbringa pengar till verksamheten genom prostitution. Som 

påtryckningsmedel i denna process användes i många fall hot och våld. I 

vissa fall fanns det en relation mellan kvinnan och gärningsmannen.  

Kvinnorna kontrollerades strängt av männen och tilläts inte lämna bostaden 

för annat än arbete. Alla sex män stod åtalade för människohandel, men 

tingsrätten framhöll att det krävdes att var och en av männen haft uppsåt 

                                                 
54

 RKP lägesrapport 13 2012 s. 10. 
55

 RKP lägesrapport 13 2012 s. 10. 
56

 Jfr. vad som sagts i avsnitt 3.3.1 om kontrollrekvisitets relation till kravet på användande 

av ett otillbörligt medel. 
57

 Göteborgs tingsrätt, B 8184-11 och Hovrätten över Västra Sverige B 2827-12. 
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som omfattade alla paragrafens rekvisit i förhållande till var och en av 

kvinnorna. Detta gick endast att göra beträffande två män, A och B, i 

förhållande till två kvinnor, AM och DG.  

 

Vad gäller AM kom denna från svåra ekonomiska förhållanden i Rumänien. 

Till följd av en graviditet riskerade hon att förlora boendet för sig själv och 

sitt barn. Hon hade inte själv medel att bekosta en abort, men fick låna 

pengar till detta av en av gärningsmännen, A, i fall hon gick med på att där 

efter följa med till Sverige och betala av skulden genom prostitution. Efter 

den genomförda aborten nekades hon möjligheten att avstå från att följa 

med till Sverige och prostituera sig. Mot bakgrund av detta ansågs det styrkt 

att A, genom att utnyttja AM:s utsatta belägenhet transporterat henne till 

Sverige, i syfte att här utnyttja henne för prostitution. Ett maktförhållande 

hade uppstått som AM svårligen kunde bryta eller ta sig ur. A dömdes för 

människohandel. 

 

Kvinnan DG hade kommit till Sverige tillsammans med sin man. Denna 

hade vilselett DG angående vad hon här skulle arbeta med och väl i Sverige 

genom våld och hot, förmått henne att prostituera sig.
58

 När mannen efter ett 

tag återvände till Rumänien övertogs kontrollen över DG:s prostitution av 

B. Tingsrätten menade, att eftersom B varit införstådd med de 

omständigheter som föranledde kvinnans prostitution (att hon tvingats in i 

verksamheten genom vilseledande, hot och våld), omfattades detta av 

mannens uppsåt. Han hade dragit nytta av det tidigare uppkomna 

maktförhållandet i syfte att sexuellt exploatera kvinnan. B dömdes för 

människohandel.  

 

Resterande gärningsmän dömdes för grovt koppleri. 

 

                                                 
58

 Kvinnan var av uppfattningen att hon skulle få anställning på ett svenskt äldreboende och 

var vid avresa till Sverige alltså inte införstådd med att det skulle förekomma någon 

prostitution.  



 30 

Målet togs upp till prövning i hovrätten, men stod sig gällande de två män 

som dömts för människohandel i tingsrätten.
59

  

 

En intressant aspekt av åtalet är emellertid även de fall där åklagaren inte 

lyckades styrka människohandel. Vid ett tillslag mot gärningsmännens 

bostad fann polisen en av kvinnorna, DB, inlåst i ett rum. Hon hade skrämd 

uppsyn och blåmärken i ansiktet.
60

 Hon uppgav dock att hon låst in sig själv 

och kastat ut nyckeln genom fönstret, men nyckeln återfanns aldrig. Hon 

förnekade även att hon blivit misshandlad av gärningsmannen trots att detta 

intygades av två andra kvinnor, och uppgav att hon prostituerade sig för 

egen del. Trots att det var styrkt att gärningsmannen tillägnat sig pengar, 

härstammande från DB:s prostitution, kunde ej åtal för människohandel 

bifallas. Detta då det inte ansågs styrkt att DB befunnit sig i en utsatt 

belägenhet eller att gärningsmannen inhyst henne. Mannen dömdes istället 

för grovt koppleri.  

 

Kommentar 

 

I detta mål förmådde åklagaren styrka människohandel i två fall. 

Gemensamt för de fallen var att kvinnorna gav utförliga och detaljerade 

uppgifter om sin livssituation, både innan och under prostitutionen. De 

bakomliggande orsakerna till varför offer befinner sig i den situation de gör 

kan variera i väsentlig mån och synes även inverka på benägenheten att avge 

vittnesmål. Det är skillnad på någon som blivit berövad sin frihet och under 

konkret tvång företar en viss verksamhet och en som står under psykiskt och 

socialt tryck från gärningsmannen, och på grund av detta underkastar sig 

dennes vilja.
61

 Det kan i detta avseende finnas likheter mellan offer för 

människohandel och offer för våld i nära relationer.
62

  

 

 

                                                 
59

 Målet hade ett stort antal målsägande och tilltalade, varför jag valt att utelämna vissa 

delar. 
60

 Internationella Åklagarkammaren, rapport 2013 s. 18. 
61

 Internationella Åklagarkammaren, rapport 2013 s. 18. 
62

 Internationella Åklagarkammaren, rapport 2013 s. 18. 
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4.3 Rättsfall 3
63

 

I detta mål prövade tingsrätten huruvida två mäns agerande, i för hållande 

till två rumänska kvinnor, kunde anses utgöra människohandel. Enligt åtalet 

hade en av männen, CD, upprättat en internetannons som riktade sig till 

rumänska kvinnor med erbjudande om att komma till Sverige och 

prostituera sig. Enligt annonsen erbjöds gratis uppehälle och en månatlig 

vinst på 6000 Euro. Efter upprepade kontakter med CD, i syfte att försäkra 

sig om att villkoren skulle vara enligt annonsen, begav sig kvinnorna till 

Sverige. Vid tillfället var de 19 och 23 år gamla. CD ordnade med resan till 

Sverige och mottog dem vid ankomst i Helsingborg. Med i bilen fanns en 

annan man, BM, hos vem kvinnorna kom att inhysas. Väl i Sverige kom 

dock situationen att bli annorlunda än den som förmedlats genom annonsen. 

Kvinnorna, som tidigare fått information om att de skulle arbeta på en 

nattklubb, tvingades istället förmedla tjänsterna hemma hos kunder. Alla 

pengar togs omhand av CD. När kvinnorna konfronterade honom angående 

betalningen blev denne hotfull och yttrade att han aldrig hade för avsikt at 

betala dem. Kvinnorna valde då att fly och uppmärksammades av en 

tågkontrollant, vilken kontaktade polisen.  

 

Åtalet grundande sig på att männen, genom användande av otillbörliga 

medel (vilsedelande och utnyttjande av utsatt belägenhet) genomfört 

handelsåtgärder i syfte att sexuellt exploatera kvinnorna. Tingsrätten 

menade att CD, genom de kontakter som föregick resan, förmedlat ett 

förtroende gentemot kvinnorna och att de villkor som presenterades utgjorde 

förutsättningar för resan till Sverige. Genom att lämna dessa felaktiga 

uppgifter hade CD vilselett kvinnorna och haft ett otillbörligt inflytande 

över deras handlande.  

 

                                                 
63

 Helsingborgs tingsrätt B 4188-11 och Hovrätten över Skåne och Blekinge B 111-12. 
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Väl i Sverige, resonerade tingsrätten, hade kvinnorna befunnit sig i en 

beroendeställning till männen. Mot bakgrund av deras svaga ekonomiska 

ställning, avsaknad av språkkunskaper och det psykiska tryck det stod 

under, hade de inte haft något verkligt eller godtagbart alternativ än att 

underkasta sig männens behandling. Detta hade av männen utnyttjats i syfte 

att sexuellt exploatera kvinnorna. Ett maktförhållande av sådan styrka 

ansågs föreligga, att handelsåtgärderna hade vidtagits med vad som skulle 

anses vara otillbörliga medel. CD dömdes för människohandel och MD för 

medhjälp därtill.  

 

Målet togs upp till prövning i hovrätten. Denna fann det klarlagt att CD, 

genom vilseledande om ekonomiska och praktiska förutsättningar, förmått 

kvinnorna att komma till Sverige. Det hade dock inte, genom vilseledandet, 

uppstått ett sådant maktförhållande som krävdes för att det för kvinnorna 

skulle ha framstått som att de inte haft något verkligt eller godtagbart 

alternativ än att bege sig till Sverige. Åtal med utgångspunkt i vilseledandet 

kunde alltså inte vinna bifall.  

 

Vad gällde kvinnornas situation när de väl befann sig i Sverige gjorde 

hovrätten en annan bedömning av även av denna. De poängterade att 

kvinnorna visserligen befunnit sig i en utsatt situation, vilket kommit att 

utnyttjas av männen. De menade dock att denna utsatta belägenhet inte lett 

till att ett maktförhållande av tillräcklig styrka etablerats. Till stöd för detta 

anfördes att kvinnorna kunnat kommunicera med omvärlden med hjälp av 

mobiltelefon och dator. De hade även, några dagar efter ankomst, lokaliserat 

järnvägsstationen så att de visste var den låg i fall de i framtiden skulle vilja 

ta sig där ifrån. Mot bakgrund av detta menade hovrätten att det faktiskt 

fanns ett verkligt och godtagbart alternativ för kvinnorna, vilket de även 

kommit att ta i bruk – nämligen att ge sig av. Inte heller på denna grund 

kunde åtal för människohandel bifallas utan männen dömdes för grovt 

koppleri och koppleri av normalgraden. 
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Kommentar 

 

Skillnaden i tingsrättens och hovrättens bedömning tar sin utgångspunkt i 

det maktförhållande som måste ha etablerats för att ett medel skall anses 

vara otillbörligt. Detta är i hög grad en bedömningsfråga där två instanser, 

med utgångspunkt i samma omständigheter, kommer till olika slutsatser. 

Hovrätten verkar ta kvinnornas agerade, när de gav sig iväg från männen, 

som ett bevis på att ett maktförhållande av tillräcklig dignitet inte förelåg. 

De valde alltså här att låta det som skedde efter utnyttjandet styra 

bedömningen för huruvida det förelegat ett maktförhållande under 

gärningsperioden.
64

 Att fysiskt fly ifrån förtrycket ansågs vara ett verkligt 

och godtagbart alternativ. I likhet med det första fallet räckte det inte att 

kvinnorna i och för sig varit i en utsatt belägenhet utan någon ytterligare 

omständighet måst till, som gör att gärningsmannen kontrollerar offret i 

tillräcklig utsträckning. 

4.4 Synen på brottsoffret i 
människohandelsprocesser  

 

De rättsliga bedömningarna i ovanstående fall aktualiserar, enligt min 

mening, frågor kring synen på brottsoffret och dess situation i 

människohandelsprocesser. Detta ämne har varit föremål för diskussion i 

doktrinen. 

 

I en artikel av Ninna Mörner diskuteras offerskapet i 

människohandelsprocesser. Mörner utgår ifrån teorin om offerskapet som en 

social konstruktion där bilden av ett traffickingoffer är någonting som den 

utsatta hela tiden realteras till och sorteras efter. Genom denna sociala 

konstruktion skapas förväntningar på brottsoffret som kan vara 

problematiska att förhålla sig till för dem, vars historia inte passar in. I 

Mörners artikel framhålls ståndpunkten att sådana förväntningar på 
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brottsoffrets bakgrund och egenskaper finns på en rad områden, inte minst 

vad gäller sexualbrott. Detta skapar en situation där det individuella 

brottsoffret måste inordna sig i den offergrupp som individen tillhör för att 

få tillgång till stöd och få sina rättigheter tillgodosedda.
65

  

 

Idéhistorikern Susanne Dodillet diskuterar i sin avhandling hur den svenska 

bilden av ett traffickingoffer förmedlats. Hon menar att den svenska 

människohandelsdebatten i stor utsträckning färgats av den bild som 

förmedlas i Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever.
66

 Det stereotypa 

traffickingoffret är, enligt Dodillet, en kvinna eller ett barn som kidnappas i 

sitt fattiga hemland, transporteras till ett rikt land där denne spärras in, 

våldtas och tvingas till prostitution. Denna bild har spridits, både nationellt 

och internationellt, när Sverige valt att använda filmen i sina anti-

traffickingkampanjer. I Dodillets mening råder det, i Sverige idag, en slags 

allmän konsensus kring vem som är ett traffickingoffer. 
67

 

 

Enligt även Mörner verkar filmen ha skapat en stereotyp. Detta skulle enligt 

henne kunna innebära att de som uppvisar en historia, mest 

överensstämmande med denna bild, uppfattas med mest trovärdiga.
68

  I 

Mörners artikel argumenteras för ett bredare synsätt på traffickerade 

kvinnor, vilka de är och bakgrunden till deras situation. För att uppnå detta 

har hon, basis av en empirisk studie, kategoriserat människohandelsoffer i 

undergrupper.
69

 Vilken grupp respektive offer hänför sig till relaterar främst 

till graden av handlingsutrymme, aktörskap och de faktorer som påverkat att 

kvinnan hamnat i den situation hon är i.
70

 Indelningen ser ut som följer: 
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 Mörner, 2010 s. 112-129. 
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 I filmen luras en ung litauisk kvinna av sin pojkvän att bege sig till Sverige. Väl i landet 

blir hon inspärrad, våldtagen och såld som sexslav. Filmen baserar sig löst på en kvinnas 
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Objekt 

 

I denna grupp finns de offer som hamnat i trafficking utan att ha gjort ett 

aktivt val eller haft andra alternativ. Personerna som ingår i denna grupp har 

hamnat i trafficking på grund av andra människors handlande, exempelvis 

genom kidnappning.
71

 I denna grupp skulle sannolikt karaktären Lilja i 

Lukas Modyssoons film hamna i.  

 

Förlorare 

 

I denna grupp finns de som hamnat i trafficking när de sökt sig bort från 

sina hemländer för att skapa sig ett bättre eller roligare liv. Det kan 

exempelvis röra sig om kvinnor som blir lockade med falska föreställningar 

om arbete utomlands, där de slutligen hamnar i prostitution. Denna grupp 

karaktäriseras av att kvinnorna, pga. bristande framtidsutsikter, själva gjort 

ett val att lämna sitt hemland för att skapa sig en bättre framtid i det nya 

landet.
72

  

 

Försörjare 

 

Till denna grupp hör de som ger sig iväg utomlands för att förbättra 

hushållsekonomin och försörja sina barn. I denna grupp kan offren vara 

något äldre, och valen de gör är aktiva i syfte att förbättra situationen för sin 

familj. Många av dessa är ensamstående mammor som lockas med falska 

erbjudanden om arbeten utomlands.
73

 

 

Aktörer 

 

De som tillhör denna grupp har medvetet sökt sig över landsgränser för att 

arbeta i sexindustrin. Väl i destinationslandet finner de dock sig själva i en 

oönskad situation. Denna situation utgörs ofta av att de inte själva har den 
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önskade kontrollen över sin situation och att de på olika sätt är underkastade 

någon annans villkor.
74

  

 

Med inordnandet i dessa undergrupper vill Mörner peka på heterogeniteten 

bland traffickingoffer. Enligt hennes mening är det grupperna objekt och 

förlorare som bäst passar in i den socialt konstruerade offerrollen 

beträffande människohandel. Således är det dessa grupper som har störst 

möjlighet att bli identifierade som traffickingoffer och att sedan få stöd och 

hjälp. De övriga grupperna, försörjare och aktörer, har enligt Mörner 

svårare att passa in i bilden av ett människohandelsoffer.
75
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5 Analys 

5.1 Vilka var motiven bakom införandet av 
människohandelsförbudet i 4kap. 1a§ 
BrB. och hur har detta konstruerats 
rättsligt? 

 

Arbetets första frågeställning handlar om vilka motiv som fanns bakom 

införandet av det svenska människohandelsförbudet och hur detta 

konstruerats rättsligt.  

 

Som svar på detta kan sägas att det fanns en rad anledningar till varför 

Sverige, år 2002, valde att införa människohandel för sexuella ändamål som 

en specifik brottsrubricering. Det kanske största motivet bakom införandet 

var de brister man ansåg föreligga i det sätt, på vilket verksamheten tidigare 

lagfördes. Även om människohandel var ett känt fenomen kunde man inte 

åtala för detta utan endast för de handlingar som föll inom ramen för en 

redan befintlig bestämmelses kriminaliseringssfär. Då människohandel för 

sexuella ändamål var det mest vanligt förekommande åtalades ofta för den 

del av förfarandet som kunde anses utgöra koppleri. Att använda 

koppleribestämmelsen som det främsta verktyget vid lagföring av 

människohandel ansågs dock inte fullt ut tillfredsställande, då själva 

koppleriet endast är en del av människohandelsprocessen. Vid åtal för 

koppleri undgår även gärningsmannen lagföring för det kanske allvarligaste 

inslaget i människohandelsprocessen, dvs. angreppet på offrets frihet och 

frid. 

 

Att lagföra människohandel under andra bestämmelser medförde även en 

oro för att vissa gärningar, som tydligt var en del i processen 

människohandel, skulle gå straffria då de inte var kriminaliserade. Det fanns 

alltså en skepsis gentemot hur pass väl anpassade andra brottsrubriceringar 



 38 

var för att lagföra olika moment av människohandel under, och hur olika 

åtgärder skulle bli bedömda när de förekom i en sådan kontext. En 

ytterligare bekymrande faktor var att straffskalorna hos de befintliga 

bestämmelserna i stor utsträckning ansågs otillräckliga. Mot bakgrund av 

detta ansågs det angeläget med en helt ny brottsrubricering som skulle 

omfatta hela människohandelsförloppet och vara specialanpassad utifrån 

just den brottslighetens karaktär. Det fanns även en vilja att använda 

lagstiftningen som ett medel att synliggöra och erkänna fenomenet. Viljan 

att med en anpassad lagstiftning aktivt kunna bekämpa 

människohandelsverksamhet var således en stark drivkraft bakom införandet 

av förbudet. Tanken var att den nya paragrafen skulle vara ett effektivt 

medel för att adressera och lagföra brottsligheten.  

 

Till motiven bakom införandet av paragrafen borde även de folkrättsliga 

aspekterna läggas. Vid tiden för införandet av förbudet hade 

Palermoprotokollet öppnat för undertecknande. Då Sverige hade en 

ambition om att ansluta sig till detta fanns ett behov av ett första steg mot en 

lagstiftning som nådde upp till kraven i dokumentet. 

 

Den rättsliga konstruktionen av förbudet utformades således på ett sätt som i 

stora drag motsvarade den i protokollet, med utgångspunkt i rekvisiten 

otillbörligt medel – handelsåtgärd – visst syfte. En placering av 

bestämmelsen i 4kap. BrB. markerade brottlighetens karaktär, som ett 

angrepp på offrets frihet och frid. Den initiala lydelsen av bestämmelsen 

blev i viss mån att betrakta som preliminär då regeringen uttalade sin avsikt 

att återkomma med ett mer omfattande förslag.  

 

Sedan bestämmelsens införande har den vid två tillfällen varit föremål för 

förändring. Enligt min mening går det att utröna två huvudsakliga 

drivkrafter bakom de förändringar som skett.  

 

Den ena typen av ändringar hänför sig till Sveriges vilja och plikt att 

anpassa sig till sina internationella överenskommelser. Att vara part till 
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Palermoprotokollet och medlem i EU har krävt att utformandet av den 

svenska människohandelsbestämmelsen gjorts på ett visst sätt. De 

internationella dokumenten har, förutom att påverka den grundläggande 

konstruktionen av förbudet, även inverkat på mer detaljerad nivå i form av 

att exempelvis ange vilka utnyttjandesyften som skall vara kriminaliserade 

och vilket som skall vara det lägsta maximistraffet. Denna drivkraft låg 

bakom en del av de förändringar som gjordes år 2004 då bl.a. kretsen av 

utnyttjandesyften utvidgades. De internationella överenskommelserna har, i 

kraft av sina statusar som folkrättsligt bindande dokument, satt upp ramar 

för den svenska utformningen av brottet. 

 

Intresset av en bestämmelse som främjar en effektiv nationell lagföring har, 

enligt mig, varit en annan drivkraft bakom ändringarna. Inte minst var dessa 

effektivitetsargument tydliga vid den senaste justeringen av bestämmelsen. I 

utredningen som föregick lagförslaget riktades skarp kritik mot 

utformningen av paragrafen. Av olika anledningar ansågs den tämligen 

komplicerad och svårtillämpad, vilket praktiskt tog sig uttryck i väldigt få 

fällande domar om människohandel. Ambitionen om att paragrafen skulle 

bli ett kraftfullt medel i kampen mot människohandel hade inte besannats. I 

propositionen framhölls emellertid legalitetsaspekten som en viktig faktor 

vid utformandet och justerandet av bestämmelsen. Samtidigt som 

människohandel karaktäriseras av en enorm komplexitet, och förbudet 

således måste ta höjd för olika förfarande, måste hänsyn tas till de 

legalitetsaspekter som finns på straffrättens område. Frustration över 

bestämmelsens ineffektivitet skulle ej få medföra att man genom en ändring 

gjorde den alltför vag eller gärningsmannaansvaret alltför vidsträckt. Mot 

bakgrund av detta avvisades exempelvis utredningens förslag på att ta bort 

kravet på direkt uppsåt i förhållande till utnyttjandesyftena.  Med beaktande 

av legalitetsaspekter och de ramar som de internationella instrumenten ställt 

upp ansågs det dock finnas utrymme för viss förändring med syfte att främja 

effektiviteten. Det kanske tydligaste exemplet på detta var borttagandet av 

kontrollrekvisitet.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att införandet människohandelsförbudet i 

grund och botten handlade om en vilja att utifrån en anpassad lagstiftning, 

som skulle främja en effektiv lagföring, kunna ta upp kampen mot 

människohandel. Vid utformandet och justerandet av bestämmelsen kan, likt 

ovan anfört, olika faktorer av betydelse framhållas. Sveriges vilja och plikt 

att vara lojala i sina folkrättsliga förbindelser har ibland ställts mot intresset 

av att ha en effektivt fungerande bestämmelse i en nationell kontext. 

Effektivitetsaspekten har i sin tur ställts mot de principer om legalitet som 

måste respekteras på straffrättens område. 

 

5.2 Vari finns de rättsliga utmaningarna 
när det kommer till lagföring med 
utgångspunkt i bestämmelsen? 

 

Frågor kring bestämmelsens effektivitet är något som varit närvarande vid 

undersökandet av min andra frågeställning, där jag skall fastställa vari de 

rättsliga utmaningarna finns när det kommer till lagföring med utgångspunkt 

i bestämmelsen. 

 

Även om de faktiska omständigheterna i de fall jag undersökt varit olika, 

har det funnits gemensamma nämnare för vad som i den rättsliga 

bedömningen varit de huvudsakliga frågorna. Denna bedömning har ofta 

kokat ner till ett resonemang kring huruvida gärningsmannen använt sig av 

ett otillbörligt medel vid företagandet av handelsåtgärder. Detta moment kan 

anses svårt att styrka då det relaterar till abstrakta omständigheter, såsom 

maktförhållanden mellan gärningsman och offer. 

 

I begreppet otillbörligt medel ligger att företagandet av handlingen skall ha 

etablerat ett visst maktförhållande mellan offer och gärningsman. Det skall 

för offret framstå som att det inte finns något annat verkligt eller godtagbart 

alternativ än att underkasta sig handelsåtgärden. I fall 1 och 3 medgavs av 

rätten att offren i och för sig befunnit sig i en utsatt belägenhet, vilket 
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kommit att utnyttjas av förövarna i syfte att sexuellt exploatera dem. I båda 

fall ogillades dock slutligen åtal om människohandel då rätten, av olika 

anledningar, ansåg att maktförhållanden av tillräcklig dignitet ej förelåg. 

Frågan om existensen av ett tillräckligt starkt maktförhållande mellan 

gärningsman och offer har varit central i alla rättsfall. I fall 1 och 3 ansåg 

tingsrätterna att ett sådant maktförhållande var för handen, medan 

hovätterna menade att så inte var fallet. Denna fråga avgörs med 

utgångspunkt i en samlad bedömning av offrets situation.  Redovisningen av 

vilka omständigheter som vägs in i denna bedömning och hur dessa viktats 

inbördes är, enligt min mening, i vissa fall undermålig. Jag menar även att 

de resonemang som redovisas i visst avseende kan ifrågasättas. En analys av 

de faktorer som vägs in i domstolarnas bedömning, leder mig till slutsatsen 

att offrens agerande, efter gipandet av gärningsmännen, ofta används som en 

indikation på huruvida det förelegat ett maktförhållande under själva 

gärningsperioden. Särskilt tydligt var detta i fall 1 och 3. I det första fallet 

vägdes exempelvis det faktum, att kvinnan ej velat ta del av erbjudna 

stödinsatser och själv ville lämna tillbaka lägenhetsnyckeln till en av 

gärningsmännen, in i denna bedömning.  

 

Att använda ett offers efterföljande agerande på detta sätt kan, enligt mig, 

vara problematiskt i fall det på förhand finns vissa outtalade förväntningar 

på detta. Enligt både Dodillet och Mörner finns det i Sverige en utbredd 

uppfattning om vem ett ”riktigt” traffickingoffer är. Detta för mig till frågan 

om en sådan bild kan ha skapat vissa förväntningar på ett traffickingoffers 

historia och agerande, vilket fått utrymme i de rättsliga bedömningarna? Då 

rättsfallsunderlaget i min undersökning är begränsat kan ej alltför 

långtgående slutsatser dras med utgångspunkt i detta. Med reservation för 

detta, kan det framhållas att i båda de fall där människohandel bifölls 

(rättsfall 2) skulle offren sannolikt hänföra sig till de ovan beskrivna 

kategorierna offer eller objekt. Enligt Mörner är det också dessa som bäst 

passar in i föreställningen om hur ett ”riktigt” traffickingoffer skall vara.  
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En annan faktor av betydelse i människohandelsmål bedömer jag vara 

offrens inställning till medverkan i den rättsliga processen. Ett exempel på 

detta är rättsfall 1 där kvinnan förnekade att hon över huvudtaget 

prostituerat sig, trots att detta var styrkt med omfattande bevisning. I detta 

mål yttrade hovrätten att bedömningen av huruvida kvinnan varit utsatt för 

den påstådda kontrollen, skulle ske med utgångspunkt i kvinnans 

förnekande av detta. I rättsfall 2 var en liknande situation aktuell där en 

kvinna uppgav att hon prostituerade sig för egen del, trots att motsatsen var 

styrkt. Det kan finnas olika anledningar till att offer väljer att förneka den 

situation de befunnit sig i och det förtryck de varit föremål för. Liksom 

framhållits i föregående kapitel använder människohandlarna ofta 

avancerade metoder för att knyta offren till sig genom att exempelvis 

framkalla rädsla eller lojalitet.  Kanske finns det inom rättsväsendet en 

obenägenhet att se till de bakomliggande strukturer, vilka medför att offret 

inte alltid medverkar på ett sätt som förväntas av en person som varit 

föremål för det förtryck som åklagaren gör gällande. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många rättsliga utmaningar när 

det kommer till lagföring med utgångspunkt i 

människohandelsbestämmelsen. Att lyckas styrka förekomsten av ett 

otillbörligt medel vid företagandet av handelsåtgärder synes vara det mest 

problematiska. För att nå framgång med detta kan offrets medverkan och 

vilja att deltaga i den rättsliga processen vara av central betydelse.  
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Bilaga A 

4kap. 1a§ BrB. (2002:436). Lydelse från 2002.  

 

”Den som, i annat fall än vad som avses i 1§, genom 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 6kap. 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 år 

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 eller 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 fyllt arton år skall dömas för människohandel för sexuella 

ändamål även om olaga tvång, vilseledande eller något sådant otillbörligt 

medel inte använts. 

 

Är brott som avses i första-tredje styckena mindre grovt, döms till fängelse i 

högst fyra år.” 

 

4kap. 1a§BrB. (2004:406). Lydelse från 2004.  

”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 
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1. Utsättas för brott enligt 6kap. 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 år 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 

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.” 



 45 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Källor 

 

Tryckta källor 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2008:41 Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt 

straffrättsligt skydd 

 

Propositioner 

Prop. 2001/02:124 

 

Prop. 2003/04:111 

 

Prop. 2009/10:152 

 

Internationella instrument 

Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad 

brottslighet. Antagen den 15 september 2000 av FN:s generalförsamling. SÖ 

(2004:21) 

 

Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av 

handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta Nationernas 

konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Antagen den 

15 november 2000 av FN:s generalförsamling. SÖ (2004:22) 

 

Europeiska rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av 

människohandel (2002/629/RIF) 

 

 



 46 

Litteratur 

 

Dodillet, Susanne, Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 

1970-talet, Keuru, Finland 2009 

 

Mörner, Ninna, Offer, objekt, förlorare, försörjare, aktör - en 

mångfasetterad bild av traffickerade kvinnor, I: tidsskrift för 

genusvetenskap nr 3, 2010 

 

Westerstrand, Jenny, Mellan mäns händer, kvinnors rättssubjektivitet, 

internationell rätt, och diskurser om prostitution och trafficking, Uppsala 

2008 

 

Rapporter 

Brottsförebyggande rådet, Rapport 2008:25, Sexuell människohandel, en 

fråga om tillgång och efterfrågan 

 

Rikskriminalpolisen, lägesrapport 13, människohandel för sexuella och 

andra ändamål, 2012 

 

UNODC, Global report on trafficking in persons 2012, United Nations 

publication 2012  

 

Internationella åklagarkammaren I Göteborg, Delredovisning av projektet 

ökad lagföring av ärenden som rör människohandel, domar 2009 – 2012, 

2013 

 

Elektroniska källor 

Nilsson, Göran, Brottsbalk (1962:700) 4kap. 1a§, Lexino 2013-05-07, 

hämtad 2014-01-02 från: http://www.karnovgroup.se/ 



 47 

Rättsfallsförteckning 

Domar från tingsrätterna 

 

Göteborgs tingsrätt B 8184-11/B7924-11, 2012-05-14 

 

Helsingborgs tingsrätt B 4188-11, 2011-12-28 

 

Lunds tingsrätt B 137-10, 2012-03-14 

 

Domar från hovrätterna 

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 897-12, 2012-07-04 

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 111-12, 2012-03-26 

 

Hovrätten över Västra Sverige B 2827-12, 2012-09-21 

 


