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Summary 

Human trafficking has gotten a lot of attention the last fifteen years. 

Three years ago the EU presented a new directive (2011/36/EU) 

concerning the crime and the punishment as well as the treatment of 

the victim and preclusive actions. Sweden was one of the leading 

countries negotiating this directive due to the fact that the country had 

presidency for the EU during the second half of 2009. This resulted in 

quite some similarities between the Swedish legislation and the 

European one. Nevertheless lacks Sweden some of the commitment to 

the European approach. There´s some recommendations in the 

directive that doesn´t get the attention it deserves in the Swedish 

legislation. For example many of the parts concerning the treatment of 

the victim. In this thesis I therefore compare the Swedish legislation to 

the European and analyse what kind of impact it has had in general. I 

also reflect on where to put more effort and other aspects that I find 

important. 
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Sammanfattning 

Människohandel har fått mycket uppmärksamhet de senaste femton 

åren. För tre år sedan trädde ett nytt EU direktiv i kraft (2001/36/EU) 

som berör brottsbeskrivning och straffskala såväl som behandling av 

offret och förebyggande åtgärder. Sverige var ett av de ledande 

länderna i förhandlingarna kring direktivet vilket berodde på att landet 

hade ordförandeposten i EU under andra halvan av 2009. Detta 

resulterade i vissa likheter mellan den svenska lagstiftningen och den 

europeiska. Trots det är Sverige inte helt hängiven till det europeiska 

arbetssättet. Direktivet innehåller ett antal rekommendationer som inte 

har blivit medtagna i den svenska lagstiftningen trots att så hade 

kunnat önskas. Till exempel många av punkterna rörande behandlingen 

av offer. I denna uppsats ska jag därför jämföra den svenska 

lagstiftningen med den europeiska och analysera vilken typ av effekt 

dessa båda gett generellt. Jag kommer också reflektera över var det kan 

vara värt att lägga extra uppmärksamhet och andra aspekter som jag 

anser viktiga. 
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Förkortningar 

FN   Förenta Nationerna 
UNODC United Nations Office of Drugs 

and Crime 
UNICEF   United Nations Children’s Fund 
IOM International Organisation of 

Migration 
EU   Europeiska Unionen 
CAHTEH Committee on Action Against 

Trafficking in Human Beings 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Nästan alla länder i världen blir påverkade av människohandeln i något 

steg. Det kan vara som ursprungsland, transitland eller 

destinationsland. Den allra vanligaste formen av utnyttjande är 

prostitution eller annat sexuellt utnyttjande, det täcker enligt FN:s 

statistik 79 % av fallen. Långt därefter kommer tvångsarbete med 18 %, 

detta är dock en typ av utnyttjande som verkar öka i vissa EU-länder. 

Resterande 3 % av fallen täcks av tvångstiggeri, påtvingad 

organdonation och andra typer av utnyttjanden. Dessa uppgifter är 

osäkra då människohandel är ett mycket svårupptäckt brott. 

Människohandel är möjligt på grund av sådant som fattigdom, 

ekonomiskt utanförskap, marginalisering, brott mot barns rättigheter, 

ojämlikhet, etnisk diskriminering och väpnade konflikter. Därtill gör 

bristfällig lagstiftning och avsaknad av riktlinjer att risken för att åka 

fast är låg i de flesta ursprungsländer. Brottet hade dock aldrig begåtts 

om det inte fanns en efterfrågan på prostitution och billig arbetskraft i 

rikare länder och områden. UNODC beräknar att 2,45 miljoner 

människor utsätts för människohandel varje år. Av dessa är enligt 

UNICEF 1,2 miljoner barn. Endast 800 000 av dessa personer förs enligt 

IOM över gränsen till ett annat land, resten blir utsatta för brottet i sitt 

hemland. Inom EU faller varje år flera hundra tusen människor för offer 

för handeln enligt Europol.1 Det rapporteras från flera av EU:s 

medlemsländer att de flesta offren kommer från Rumänien, Bulgarien, 

Polen och Ungern, samtliga medlemmar i EU. Enlig UNODC är de 

vanligaste offren vuxna kvinnor, de utgör 66 % av de utsatta. 13 % är 

flickor, 12 % är män och 9 % är pojkar.2 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/anti-trafficking/Citizens%27+corner/Trafficking_Explained/ 2014-04-

24 
2 Meddelande från kommissionen: EU:s strategi för utrotande av människohandel, s. 2-3 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/Citizens%27+corner/Trafficking_Explained/
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1.2 Syfte och frågeställning 

Den frågeställning jag har valt att fokusera på är: 

- Hur tillämpas EU:s direktiv 2011/36/EU i Sverige? Vad har det 

för effekt och hur skulle det kunna bli bättre? 

Syftet med denna uppsats är att analysera det svenska arbetet mot 

människohandel i förhållande till EU-rätten. Detta ska åstadkommas 

genom en redogörelse för å ena sidan EU:s regler och riktlinjer och å 

andra sidan svenska regler, handlingsplaner och policys. Där efter ska 

en analys ske av i vilken mån Sverige når upp till EU:s standard samt 

om det finns områden då Sverige går utöver vad som krävs och önskas 

från EU:s håll. I uppsatsen ska också beröras om Sverige kan anses 

hindrat i sitt arbete mot människohandel på grund av EU eller om EU är 

det som ger incitament till att agera. 

1.3 Avgränsningar 

Människohandel är ett omfattande brott, därför har jag valt att avgränsa 

mig till situationer när brottet innebär sexuellt utnyttjande av vuxna 

personer. Det sexuella utnyttjandet får fokus då det är den mest 

omfattande typen och jag väljer vuxna då reglerna kring barn är mer 

komplexa vilket inte får utrymme i texten. Jag fokuserar på regler och 

arbete som rör medlemsländer i EU och väljer att inte titta närmare på 

interna regler och riktlinjer för EU:s organ. Jag kommer i huvudsak 

beröra själva brottet och det förebyggande arbetet medan frågan om 

uppehållstillstånd för offren får lämnas till ett senare tillfälle då det är 

ett omfattande och komplext område som inte lämpar sig för textens 

omfattning.  

1.4 Metod och material 

Jag har valt att använda mig dels av en rättsdogmatisk metod där man 

analyserar vad som är gällande rätt, dels av rättsociologisk metod där 

fokus istället ligger på den praktiska tillämpningen. För att redovisa för 
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den rättsdogmatiska delen har jag använt mig av lagtext och förarbeten 

medan jag för den rättssociologiska delen använder mig av rapporter 

och handlingsplaner från olika myndigheter. Relevant doktrin har varit 

svårt att finna, med största sannolikhet i och med att frågan rör en så 

pass ny förändring i lagstiftningen. 

1.5 Forskningsläge 

Det finns inte någon omfattande forskning kring fenomenet 

människohandel. Detta är inte överraskande då området kraftigt 

präglas av mörkertal och framgång med mera är svårt att mäta. Några 

personer som har intresserat sig för frågan är dock jur. dr. vid Jenny 

Westerstrand som skrivit avhandlingen Mellan mäns händer3 och univ. 

lektor och docent Ulrika Andersson som har publicerat flertalet artiklar 

rörande frågor om människohandel4. 

1.6 Disposition 

Jag kommer först behandla det senaste EU direktivet rörande 

människohandel, direktiv 2001/36/EU och tillhörande skäl. Därpå 

följer en redogörelse av kommissionens meddelande till 

Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén samt regionkommittén som anger konkreta åtgärder som 

EU med dess medlemsländer bör vidta. Därefter övergår jag till den 

svenska lagstiftningen och förarbetena till denna. Som ett en sista del 

innan min analys berörs Sveriges praktiska arbetssätt mot 

människohandel och vad man har kunnat se för effekter. 

                                                 
3 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Forskning/Forsknings_presentati

oner/?id=63, 2014-05-25. 
4 http://www.lu.se/lucat/user/1637f41f12721083b49bbce05140f987, 2014-05-25. 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Forskning/Forsknings_presentationer/?id=63
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Forskning/Forsknings_presentationer/?id=63
http://www.lu.se/lucat/user/1637f41f12721083b49bbce05140f987
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2 Människohandel inom EU  

2.1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/36/EU 

Sedan 2011 är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU 

(direktivet) om förebyggande och bekämpande av människohandel, om 

skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 

2002/629/RIF (rambeslutet) Europeiska Unionens och dess 

medlemsstaters unionens pelare vad gäller kampen mot 

människohandel. Direktivet innehåller en uppdatering och ändring av 

det tidigare rambeslutet men också nya regler om behandlingen av 

brottsoffer. Vad som är helt nytt i sammanhanget är regleringen av 

förebyggande arbete.5 Direktivet har tillkommit då man vill sträva efter 

ett gemensamt angreppssätt där man lägger ytterligare fokus på 

samarbete och utbyte av erfarenheter.6 I direktivet har man tagit in en 

förståelse för olika former av människohandel och dess kontext för att 

belysa att dessa kan kräva olika åtgärder.7 

 

I art. 2 definieras människohandelsbrottet. Man har här inkluderat mer 

i begreppet än vad som stadgades i rambeslutet samtidigt som det 

lämnats öppet för ytterligare tolkningar. Bland annat har man tillfört 

avlägsnande av organ till listan över utnyttjanden. Enligt skälen för 

direktivet kan även illegal adoption och tvångsäktenskap kategoriseras 

som människohandel.8 Regleringen av påföljder återfinns i art. 4 och 

dessa har skärpts i förhållande till rambeslutet. Ett grovt 

människohandelsbrott, vilket innebär brott mot barn och andra särskilt 

utsatta personer, när brottet inneburit fara för offrets liv eller om 

brottet begåtts med användande av grovt våld eller har vållat offret 

                                                 
5 Direktiv 2011/36/EU art. 1-20. 
6 Skäl (4) 2011/36/EU. 
7 Skäl (7) 2011/36/EU. 
8 Skäl (11) 2011/36/EU. 
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särskilt allvarlig skada med mera, ska ha ett maximistraff på minst tio 

år. Om människohandelsbrottet inte kan föras in under något av 

kriterierna i artikeln ska det ha ett maximistraff på minst fem år.9 För 

att avgöra om det rör sig av en särskilt utsatt person kan man ta hänsyn 

till kön, graviditet, hälsotillstånd och funktionshinder. Vid bedömningen 

av kriterierna om fara för liv, grovt våld och allvarlig skada är aspekter 

som narkotikaanvändning eller medicinintag under tvång och olika 

former av sexuellt våld viktiga.10 

 

Det måste enligt art. 8 vara möjligt för behöriga nationella myndigheter 

att avstå från att lagföra eller straffa de personer som utsatts för 

människohandel för de brott de tvingats begå.11 I skälen till direktivet 

framhåller man vikten av att man faktiskt använder sig av denna 

bestämmelse för att uppmuntra offren till att träda fram som vittnen. 

Brott som faller under denna artikel kan bland annat vara användning 

av falska handlingar, brott mot eventuellt prostitutionsförbud eller 

brott mot utlänningslagstiftning.12 Bland dessa nya regler har man även 

valt att ställa krav på de myndigheter och personer som kommer i 

kontakt med människohandelsoffer samt utvidgat medlemsstaternas 

domsbehörighet. Det sista innebär att det räcker att gärningsmannen är 

medborgare eller har hemvist i medlemslandet även om brottet begås i 

tredjeland.13 Man har ansett att en sådan utökning krävs för att komma 

åt de människohandlare som huvudsakligen är verksamma inom EU 

men bedriver människohandel i ett utanför.14 

 

Nästa avsnitt i direktivet rör offren för människohandel. Där regleras 

att hjälp och stöd ska ges till utsatta personer oberoende av deras 

samarbetsvilja i utredning och rättegång. Stödet ska inledas så fort som 

                                                 
9 Direktiv 2011/36/EU art. 4. 
10 Skäl (12) 2011/36/EU. 
11 Direktiv 2011/36/EU art. 8. 
12 Skäl (14) 2011/36/EU. 
13Direktiv 2011/36/EU art. 9-10. 
14 Skäl (16) 2011/36/EU. 
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möjligt och fortsätta lämplig tid efter att alla förfaranden är avslutade. 

Stödet ska bland annat innebära säkerställandet av brottsoffrets 

försörjning genom tillhandahållande av lämplig bostad, materiellt 

understöd och nödvändig sjukvård. När det behövs och är lämpligt ska 

man även ordna psykologiskt stöd, rådgivning och översättning. Finns 

det särskilda behov hos ett brottsoffer har medlemsstaten skyldighet 

att se till dessa behov. Det kan handla om bland annat graviditet, 

funktionshinder eller att personen utsatts för allvarligt våld av något 

slag.15 Det är enligt skälen till direktivet viktigt att man i den hjälp och 

stöd som ges tar hänsyn till kulturella och religiösa behov hos den 

utsatta.  

 

Har offret inte rätt att stanna kvar i landet efter att förfarandet på ett 

eller annat sätt har avslutats är medlemslandet bara skyldigt att 

fortsätta med stöd och hjälp i den mån det är nödvändigt. Det kan t.ex. 

röra sig om en medicinsk behandling som pågår eller att brottsoffrets 

säkerhet är i fara p.g.a. dennes vittnesmål.16 Offret ska omedelbart få 

tillgång till juridisk rådgivning och även juridiskt ombud om så bör ske 

med hänsyn till personens roll i det berörda rättssystemet. Dessa 

tjänster ska vara kostnadsfria om brottsoffret inte har tillräcklig 

ekonomiska resurser. De ska ske en individuell riskbedömning med 

stöd av vilken offret kan få tillgång till vittnesskydd eller liknande. Det 

är av stor vikt att man undviker ytterligare viktimisering av 

människohandelsoffret. Detta bör bland annat ske genom att man 

avstår från onödig upprepning av förhör, visuell kontakt med 

gärningsmannen, avläggande av vittnesmål inför öppna dörrar samt 

onödiga frågor om privatlivet.17 

 

Det tredje avsnittet i direktivet handlar om förebyggande arbete vari 

samarbete mellan medlemsländerna är centralt. De viktigaste 

                                                 
15 Direktiv 2011/36/EU art. 11. 
16 Skäl (18) 2011/36/EU. 
17 Direktiv 2011/36/EU art. 12. 
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förebyggande åtgärderna är utbildning och information för att öka 

medvetenheten och minska den efterfrågan som är grunden till 

utnyttjandet. För att kunna genomföra detta krävs satsning på 

forskningsprogram och ett bra samarbete med icke-statliga aktörer. 

Enligt direktivet är det viktigt att medlemsstaterna håller de tjänstemän 

som kan komma i kontakt med människohandel väl utbildade på 

området så att identifiering och omhändertagande av offer kan ske på 

rätt sätt. Man försöker även uppmuntra till att det i den nationella 

lagstiftningen straffbeläggs att använda de tjänster som utnyttjandet 

består av, åtminstone i den mån användaren är medveten om att den 

som utför tjänsten är utsatt för ett människohandelsbrott. En viktig 

komponent i EU:s gemensamma arbete mot människohandel är 

samarbetet mellan medlemsländerna och EU:s organ. Därför kräver 

man i direktivet att länderna inrättar nationella rapportörer eller 

liknande som ska sammanställa utvecklingen av människohandel vilket 

ska rapporteras till samordnaren för kampen mot människohandel.18 

2.2 Praktisk tillämpning 

EU framhåller att medlemsstaterna bör ratificera FN:s 

Palermoprotokoll och Europarådets konvention om åtgärder mot 

människohandel. Därutöver uppmanar man till ratificering av alla 

andra relevanta internationella instrument för att få ett så komplett 

underlag som möjligt i kampen mot människohandel.19 Kommissionen 

har satt upp fem huvudprioriteringar som alla EU-organ samt 

medlemsländer ska arbeta efter. Dessa kommer här att redovisas för 

tillsammans med de åtgärdsprogram kommissionen skapat. Den första 

prioriteringen är offret och hur man kan identifiera, skydda och hjälpa 

dessa. Här uppmärksammas offrens fem främsta behov; respekt och 

erkännande, stöd, skydd, tillgång till rättslig prövning och ersättning. 

Dessa ska tillgodoses av samtliga som kommer i kontakt med offer för 

                                                 
18 2011/36/EU art. 18-20. 
19 Kommissionens meddelande, s. 3-4. 
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människohandel. Åtgärden för detta innebär att man ska inrätta 

nationella och gränsöverskridande rutiner för vidareslussning. För 

tillfället pågår ett projekt inom EU där man ska författa riktlinjer för att 

bättre kunna identifiera offer. Kommissionen har under lång tid fått in 

meddelanden där det framgår att det finns svårigheter för drabbade 

personer att få fullständig information från länderna de befinner sig i. 

Därför kom man förra året ut med en sammanfattning av de rättigheter 

som offren har enligt EU:s lagstiftning. Ett liknande dokument ska 

skapas och spridas i varje medlemsland under 2014. 

 

Nästa prioritering är att bättre förebygga människohandel. Här är det 

viktigt att minska efterfrågan och för det krävs ett stärkt utbyte av 

praxis mellan medlemsländerna. Tillvägagångssättet är 

informationskampanjer, arbete med företag, med mera. Kommissionen 

har även finansierat forskning kring frågan hur man ska minska 

efterfrågan på offer för människohandel. Man uppmanar till ett bra 

samarbete mellan stat och den privata sektorn. Dessutom kommer EU 

att lansera en unionsomfattande informationskampanj 2014. Den tredje 

prioriteringen rör en ökad lagföring av människohandlare. Man har 

noterat en viss minskning i antalet fällande domare mellan åren 2009 

och 2010. Detta på en siffra som redan var att anse som mycket låg trots 

den ökade uppmärksamheten kring människohandel. För att komma 

tillrätta med detta uppmanar man medlemsländerna till att inrätta 

sektorsövergripande brottsbekämpande organ. Dessa ska ha löpande 

kontakt med EU:s organ, framför allt Europol. Deras uppgifter ska bestå 

i att underlätta identifiering samt samla in och analysera information på 

området för att kunna urskilja mönster och eventuella förändringar i 

dessa. 

 

Man vill dessutom ytterligare öka det gränsöverskridande 

polissamarbetet och samarbetet kring lagföringen och se till att 

medlemsländerna fullt ut utnyttjar de organ som EU tillhandahåller. 



 12 

Även samarbeten som inkluderar konsulär personal och icke-statliga 

organisationer uppmuntras. Därefter uppmärksammar man 

prioriteringen av en förbättrad samordning och ett förbättrat 

samarbete mellan viktiga aktörer. EU kommer också inrätta en 

plattform för civila aktörer som arbetar med att skydda och hjälpa offer 

för människohandel. Denna plattform ska vara tillgänglig för 

organisationer både i medlemsstaterna och i tredjeländer. 

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att stärka de 

grundläggande rättigheterna i politiken och i arbetet mot 

människohandel så att man får samstämmiga insatser. Som en sista 

åtgärd för prioriteringen av förbättrat samarbete framhäver man vikten 

av en samstämmig utbildning för de som kan komma i kontakt med 

offer för människohandel i sin tjänsteutövning. Den femte och sista 

prioriteringen på området är uppgiften att öka kunskapen om 

människohandel samt hur man effektivt bemöter nya problem. 

Fokusområden för detta är att skapa ett system för uppgiftsinsamling 

inom EU, att skaffa sig mer kunskap vad gäller genusdimensionen i 

människohandel och rekrytering på nätet samt att undersöka 

rättspraxis vad gäller människohandel för utnyttjande av arbetskraft.20 

 

                                                 
20 Kommissionens meddelande s. 6-15. 
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3 Människohandel i Sverige 

3.1 Brottsbalken, kapitel 4, paragraf 1 a 

I Sverige får människohandel utrymme i en paragraf i brottsbalken. Den 

lyder: 

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.21 

Denna formulering motsvarar den regeringen gjort i proposition 

2009/10:152.22 Man har genom lagändringen 2010 strävat efter en mer 

effektiv tillämpning av bestämmelsen genom att göra en tydligare och 

mer ändamålsenlig brottsbeskrivning. De största förändringarna från 

den tidigare lydelsen är att kontrollrekvisitet och kravet på dubbel 

straffbarhet har tagits bort.23 Sverige var mycket drivande vad gällde 

frågan om människohandel under sitt ordförandeskap i EU under andra 

halvan av 2009. Under denna tid förhandlades det fram ett nytt 

rambeslut om människohandel som på grund av förändringarna i EU:s 

organisation i och med Lissabonfördraget resulterade i att 

slutprodukten istället blev direktiv 2011/36/EU.24 Under Sveriges 

ordförandeskap antogs även det så kallade Stockholmprogrammet av 

EU-rådet, ett program som rör individers rättigheter och behov på det 

inrikesrättsliga planet. 

                                                 
21 SFS 2010:371. 
22 Prop. 2009/10:152 s. 6. 
23 Prop. 2009/10:152 s. 1. 
24 Prop. 2009/10:152 s. 11. 
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Bland sina skäl till propositionen framhäver regeringen att 

människohandel är ett komplext fenomen som kan omfatta många olika 

steg och typer av utnyttjande. Därför måste kriminaliseringen, alltså 

lagtexten, kunna täcka många skilda situationer och alla de olika leden i 

förfarandet. Man har noterat att det vid skrivandet av propositionen 

endast fanns ett fåtal domstolsavgöranden angående människohandel 

och att det då i huvudsak rörde sig om sexuellt utnyttjande. Det har från 

polismyndigheter och Åklagarmyndigheten uttryckts en svårighet i att 

tillämpa bestämmelsen om människohandel vilket ofta lett till att 

människohandelsbrott istället bedöms som koppleri. En särskild 

anledning till detta har varit kontrollrekvisitet. De internationella 

instrument som Sverige anslutit sig till har fått spela stor roll i 

lagstiftningen. Man vill ha en fortsatt överensstämmelse för att inte 

försvåra det internationella samarbetet.25 Det har från åklagarhåll 

uttryckts önskemål om att kravet på direkt uppsåt ska ändras till 

vanligt uppsåt då det anses svårt att bevisa, särskilt vid händelser 

utomlands. Regeringen framhåller dock att det signifikanta med 

människohandel är just att det syftar till utnyttjande och vill därför 

hålla fast vid kravet på direkt uppsåt då något annat skulle innebära att 

gärningsmannaansvaret blev orimligt omfattande. 

 

I den tidigare lydelsen användes ordet ”utnyttja”, ett ord som inte i alla 

situationer innebär någonting negativt. Regeringen har därför valt att 

använda ordet ”exploatera” istället. Att exploatera människor, förklarar 

de, innebär alltid ett otillbörligt användande. Det förtydligar också 

gärningsmännens förhållningssätt till sina offer, som ett de är 

handelsvaror, vilket belyser bestämmelsens tillämpningsområde.26 Det 

framhålls i propositionen att det inte i något av de internationella 

instrument Sverige har anslutit sig till finns en skyldighet att ta bort 

                                                 
25 Prop. 2009/10:152 s. 12-14. 
26 Prop. 2009/10:152 s. 20-21. 
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kravet på dubbelstraffbarhet. Emellertid framhåller regeringen, i och 

med att instrumenten får anses ge uttryck för en internationell samsyn 

kring människohandel och på grund av människohandelns ofta 

internationella karaktär, att det är befogat att ta bort kravet på 

dubbelstraffbarhet.27 Man har på inrådan från Lagrådet valt att inte 

införa en särskild bestämmelse om att offrets samtycke till utnyttjande 

saknar relevans för straffansvar. Detta beslut grundar sig i att brottet 

anses fullbordat redan innan något utnyttjande har skett och det 

faktum att det krävs otillbörliga medel för att det ska vara att anse som 

människohandel.28  

 

De otillbörliga medlen olaga tvång och vilseledande motsvarar 

definitionerna i 4 kapitlet 4 § respektive 9 kapitlet 1 § Brottsbalken. 

Utnyttjande av utsatt belägenhet täcker en stor samling situationer, 

bland annat olika situationer då offret står i beroendeställning till 

gärningsmannen men också då gärningsmannen utnyttjar offrets 

situation i övrigt. Det kan då enligt propositionen bland annat röra sig 

om att offret är beroende av narkotika, lider av förståndshandikapp 

eller annan sjukdom, befinner sig i vanmakt, lever i flyktingskap eller 

lever under ekonomiskt svåra förhållanden. Om situationen inte faller 

under något av de nämnda rekvisiten kan det anses vara ett annat 

sådant otillbörligt medel. För det krävs att omständigheterna vid en 

helhetsbedömning kan anses ha varit sådana att offret varit tvunget att 

underkasta sig handelsåtgärden då denne inte haft något annat verkligt 

eller godtagbart alternativ. De straffbelagda handelsåtgärderna är enligt 

propositionen rekrytering, transport, överföring, inhysning och 

emottagande av en person. Rekrytering innebär alla sätt att få med sig 

personen och transport syftar till såväl organisering av resan som det 

fysiska framförandet av transportmedlet. Genom lagändringen har 

”överföra” lagts till som rekvisit. Detta täcker alla möjliga situationer då 

                                                 
27 Prop. 2009/10:152 s. 23. 
28 Prop. 2009/10:152 s. 26. 
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någon typ av förflyttning sker, oavsett om offret förmås till det själv 

eller om denne överlämnas direkt till en ny person. 

 

Att offret exploateras för sexuella ändamål innebär inte enbart att 

denne utsätts för sexualbrott eller utnyttjas för prostitution. Under 

formuleringen faller även situationer då offret tvingas till medverkan 

vid framställning av pornografi av något slag. Begreppet nödläge 

innebär att offret i en svår situation inte själv har bestämmanderätt 

över sitt agerande. Tillståndet får inte vara helt tillfälligt eller 

övergående. Under detta rekvisit faller situationer då en person tvingas 

arbeta under dåliga villkor men det trots allt inte kan klassas som 

tvångsarbete, eller när en person tvingas till tiggeri eller till att stjäla 

samt då de tvingas avlägsna annat än organ från kroppen.29 

3.2 Praktisk tillämpning 

Den 10 juli 2008 la regeringen fram en handlingsplan mot prostitution 

och människohandel för sexuella ändamål. Denna handlingsplan har 

därefter följts upp av en slutredovisning 2011. Det framgår att man vill 

införa ett ökat stöd och skydd för särskilt utsatta grupper inom 

människohandeln för sexuella ändamål. Man vill satsa på utbildning och 

information till de yrkesgrupper som kommer i kontakt med 

individerna. Bland annat personer som arbetar med barn, inom 

sjukvård, på slutna boenden och så vidare. Dessutom framhåller man 

att arbetet med rehabilitering av personer som fallit offer för 

människohandel ska bli bättre. Detta genom att regeringen ska vidta 

åtgärder för att ta fram ett särskilt stödprogram. I och med att det ofta 

kan finnas ett starkt samband mellan missbruk och prostitution vill 

regeringen även utveckla verksamheten inom missbruk- och 

beroendevården. Det man vill uppnå är ett bättre sätt att möta behoven 

hos de som utsatts för människohandel. Det handlar i många situationer 

                                                 
29 Prop. 2009/10:152 s. 60-61. 
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om komplexa vårdbehov på grund av våldsutsatthet och fysiskt och 

psykisk ohälsa med mera. I handlingsplanen uppmärksammas också 

behovet av ett starkare samarbete med organisationer och myndigheter 

i ursprungsländerna för att underlätta ett tryggt återvändande. Det man 

vill åstadkomma är en välutvecklad stödjande verksamhet med 

skyddade boenden, möjlighet till olika typer av behandling samt 

försörjningsmöjligheter 

 

Regeringen vill inte enbart genomföra åtgärder kring agerandet runt 

fall av människohandel utan även arbeta för att förebyggande insatser 

förbättras. Nyckelordet här är kunskap. Man vill rikta sig särskilt till 

sexköparna för att kunna motverka efterfrågan på sex men även få ut 

information till de prostituerade genom de särskilda grupper som 

arbetar med dessa personer. Även när det gäller det förebyggande 

arbetet är utbildningen av personal som kommer i kontakt med 

potentiella offer en vital del. Men vill också ta fram material som kan 

användas av skolor och andra verksamheter som engagerar barn och 

ungdomar. Detta material är till för att barnen och ungdomarna själva 

ska få lära sig på ett interaktivt sätt. Som ett annat led i det 

förebyggande arbetet vill man införa etiska riktlinjer för 

statsförvaltningen. Förebilden finns inom Försvarsmakten med sin 

uppförandekod för sina utlandsstyrkor. Denna innebär att köp av 

sexuell tjänst, besök på bordell, porrsurfande och ett antal andra 

oetiska handlingar leder till omedelbart hemskickande av personen. På 

samma sätt vill man uppställa etiska riktlinjer för de organisationer 

som Sida samarbetar med och ger bistånd till. 

 

Regeringen vill också genom sin handlingsplan stärka effektivitet och 

kvaliteten hos rättsväsendet när det gäller ärenden om människohandel 

för sexuella ändamål. Både polisorganisationen och 

Åklagarmyndigheten ska genomgå metod- och kompetensutveckling 

angående frågan. Resultatet ska bli en väl utvecklad samverkan över 
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myndighetsgränserna. Man har vid Rikskriminalpolisen sedan 1998 

haft en nationell rapportör med ansvar för frågor som rör 

människohandel. I och med handlingsplanen avser regeringen att ge 

den nationella rapportören ett uttryckligt mandat. Regeringen avser i 

handlingsplanen att stärka samverkan mellan myndigheter såväl på det 

regionala som det nationella och internationella planet.30 Man planerar 

även att lägga resurser på forskning kring människohandel för att 

kunna lära sig mer om de olika formerna och därmed vara bättre 

förberedda. Områden som ska få extra fokus är situationen för homo- 

och bisexuella samt transpersoner, ungdomars erfarenhet och attityder 

till sexuella exploatering, den sexuella exploateringen av flickor och 

pojkar samt den allmänna attityden till sexköp.31 

 

År 2011 kom Brå med sin slutredovisning av regeringens 

handlingsplan. Överlag har rådet en positiv inställning till 

handlingsplanen och dess genomförande. Den omfattande satsningen 

på att öka medvetenheten som följt anser man har haft stort genomslag. 

Man framhåller dock att det har funnits svårigheter vad gäller 

myndigheters arbete med handlingsplanen. Eftersom så få offer söker 

hjälp på eget initiativ är det svårt att komma till att hjälpa samt att det 

finns brister i kunskapen om vilka behov offren verkligen har. 

Dessutom är inga av de hjälp- och stödinsatser som finns vetenskapligt 

förankrade och väl utprovade. Men tror dock att handlingsplanen på 

sikt ska kunna leda till ett mer effektivt arbete. Stora delar av 

handlingsplanen bygger på utbildning. Detta har enligt Brå genomförts 

väl. 15000 personer har aktivt deltagit i utbildning och dessutom har 

man tryckt upp och skickat ut material till en vid krets utöver dessa 

15000. Därutöver finns materialet också att tillgå för nedladdning på 

Internet för vem som helst. Utbildningsåtgärderna täcker såväl brottet 

som frågan om stöd och hjälp och förebyggande arbete.32 Det enda Brå 

                                                 
30 Regeringens handlingsplan, s. 10-27. 
31 Regeringens handlingsplan, s. 30-33. 
32 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 2011, s. 7-8. 
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inte är nöjda med vad gäller information och utbildning är det faktum 

att fokus till alldeles för stor del läggs på grova fall av människohandel 

och man visar inte tillräckligt på att det kan finnas mindre tydliga fall.33 

Man pekar ytterligare på bristen på konkreta åtgärder när det gäller 

hjälp och stöd åt personer som utsatts för människohandel. Inte heller 

har det märkts några konkreta effekter av återvändandeprojektet men 

det kan också bero på att det vid skrivandet av redovisningen endast 

hade återvänt ett fåtal personer med stöd av projektet.34 Ett annat 

område där Brå anser att man lyckats nå upp till handlingsplanen gäller 

forskningen och statistiken. Det har påbörjats flera stora utvärderingar 

och även om bara en del av dem hade presenterats när redovisningen 

skrevs var man på god väg.35 

 

I och med svårigheten att få tillförlitliga uppgifter framhåller Brå att det 

är omöjligt att avgöra om handlingsplanen lett till någon typ av 

minskning i sexhandeln.36 Uppgifter om förbättring av stöd är lättare att 

mäta, men tyvärr konstateras det att där inte har skett någon större 

förändring. Framhållas bör dock att det trots allt endast hade gått några 

år från handlingsplan till utvärdering och det kan vara mycket svårt att 

få igång något så omfattande under så kort tid.37 Brå vill framförallt 

understryka vilken viktig symbol handlingsplanen varit för regeringens 

engagemang för frågan om människohandel och vilket budskap det har 

sänt till andra länder. Planen har lett till initiativtagande och på så sätt 

varit ett mycket viktigt första steg. Nu behövs enligt rådet dock en mer 

strukturerad strategi där man ser mer till vilken typ av åtgärder som 

behövs i vilken del av landet och anpassar sitt arbete efter det.38 

 

                                                 
33 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 2011, s. 16. 
34 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 2011, s. 22-23. 
35 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 2011, s. 25. 
36 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 2011, s. 27. 
37 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 2011, s. 30. 
38 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 2011, s. 33-35. 
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Enligt polisens lägesrapporter från 2011, 2012 och 2013 har man märkt 

vissa förändringar i arbetet mot människohandel. I de två första 

rapporterna noteras en ökning av anmälningar vilket man i båda fallen 

konstaterar beror på de särskilda medel man fått från regeringen i 

samband med handlingsplanen men även på en ökad kompetens hos 

polismyndigheterna.39 Antalet fällande domar låg dock fortfarande på 

en förhållandevis låg nivå, tre personer av 31 anmälningar under 

201040 och två personer av 35 anmälningar under 201141 dömdes för 

människohandelsbrott. Under 2012 gick dock antalet anmälningar ner, 

med största sannolikhet på grund av att projektet med handlingsplanen 

då var utlöpt och att det därmed inte fanns samma resurser. Antalet 

fällande domar ökade istället till hela nio stycken men man framhåller i 

rapporten att dessa siffror är svåra att jämföra då utredningen kan pågå 

under lång tid.42 

 

I oktober 2013 publicerade Åklagarmyndigheten en delredovisning av 

ett projekt där men analyserade domar rörande människohandel. Man 

noterade ett antal faktorer som har stor betydelse för utgången i målet. 

Dessa är målsägandens trovärdighet, om det finns ett speciellt 

förhållande mellan målsägande och gärningsman, hur domstolen ser på 

den maktutövning (enligt tidigare lagtext kontroll) som 

gärningsmannen haft över offret och i vilken mån gärningsmannen har 

haft insikt i offrets situation. Åklagarmyndigheten konstaterar att det 

inte finns några avgöranden från Högsta Domstolen som är relevanta 

och endast ett av hovrätternas avgöranden har blivit publicerat.43 

Undersökningen täcker ärenden från 1 januari 2009 till 25 september 

2012 och rör alltså både den gamla och den nya skrivelsen i lagen. 

Sammanlagt har det handlat om 119 ärenden under denna tid. Vad 

                                                 
39 Människohandel för sexuella och andra ändamål, 2011, s. 8 samt Människohandel för 

sexuella och andra ändamål, 2012, s. 6. 
40 Människohandel för sexuella och andra ändamål, 2011, s. 4. 
41 Människohandel för sexuella och andra ändamål, 2012, s. 6. 
42 Människohandel för sexuella och andra ändamål, 2014, s. 6. 
43 Människohandel – delredovisning av ett projekt, 2013, s. 4-5. 
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gäller 80 av dem lades förundersökningen ner, endast 29 av dem på 

grund av att gärningsmannen var okänd övriga av andra orsaker.44 Man 

har i undersökningen inte kunnat konstatera att borttagandet av 

kontrollrekvisitet haft några större effekter på antalet fällande domar. 

Det poängteras dock att det inte ännu finns så mycket material att gå 

på. 

 

De största problemen med mål rörande människohandel är att det ofta 

är mycket svårt att finna bevisning för att de tre huvudrekvisiten är 

uppfyllda. Därutöver kan det finnas svårigheter i att visa på att det 

funnits ett tillräckligt maktförhållande mellan gärningsman och offer. 

Åklagarmyndigheten konstaterar att ändringen från kontrollrekvisit till 

krav på otillbörliga medel inte alls gett det resultat med fler fällande 

domar som lagstiftaren önskat. Man har tittat på 14 ogillade fall 

bedömda enligt den gamla lydelsen och 10 ogillade fall bedömda enligt 

den nya. Av de första 14 ogillades 6 stycken på grund av bristande 

kontroll och av de senare 10 ogillades 4 på grund av att det inte använts 

tillräckligt otillbörliga medel.45 De som utsätts för människohandel kan 

ofta få ett mycket speciellt band till sin förövare. I många fall liknar 

beteendet det så kallade Stockholmssyndromet där offret hamnar i ett 

känslomässigt och socialt beroende av gärningsmannen. I 

undersökningen konstateras därför att alla offer inte kan behandlas på 

samma sätt och utifrån samma utgångspunkter. En annan aspekt som 

kan leda till bristande samarbete från målsägandens sida och ändrade 

vittnesmål med mera kan vara att offret har en rädsla för polis och 

andra myndigheter som kan grunda sig i erfarenheter från hemlandet 

eller gärningsmannens hot. Det är en rädsla för utvisning, åtal eller till 

och med övergrepp. Dessutom kan det hos offer för människohandel för 

sexuella ändamål finnas en rädsla för att bli avslöjade som 

prostituerade för sin familj och vänner i hemlandet. 

                                                 
44 Människohandel – delredovisning av ett projekt, 2013, s. 7. 
45 Människohandel – delredovisning av ett projekt, 2013, s. 11-12. 
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Det har i vissa ärenden konstaterats att offret fortsatt sin prostitution 

på egen hand och detta har då tolkats som att den sexuella 

exploateringen inte varit särskilt allvarligt. Åklagarmyndigheten påtalar 

att detta inte är en orimlig slutsats att dra. Prostitutionen som sådan är 

inte brottet utan det krävs ett tillstånd av förtryck.46 I flera fall har 

offren varit medvetna om att de ska ägna sig åt prostitution. Detta har 

fått viss betydelse för utgången av målen trots att lagstiftaren 

uttryckligen förklarat i förarbetena att detta inte ska få spela någon roll. 

I många fall går offren enbart med på att prostituera sig under de 

förutsättningar som de blir vilseledda med av gärningsmannen. När de 

sedan hamnar i dennes våld ändras arbetsuppgifterna, den lovade 

lönen uteblir eller reduceras kraftigt och levnadsförhållandena blir 

annorlunda med mera. Frågan om maktsituationen är en annan sak som 

har varit svår för domstolarna att bedöma. I vissa situationer kan det ha 

varit tillräckligt för gärningsmannen att använda sig av kraftiga 

maktmedel i början. Därefter har en så tydlig maktbalans byggts upp att 

offret kan gå fri på gatorna utan att rymma eller gå till polisen. I vissa 

situationer är offret själv inte ens medveten om vilken makt denna står 

under. I ett mål kan det lätt tolkas som att gärningsmannen inte har 

tillräcklig makt över offret och därför inte kan dömas för 

människohandel.47  

 

                                                 
46 Människohandel – delredovisning av ett projekt, 2013, s. 18-19. 
47 Människohandel – delredovisning av ett projekt, 2013, s. 21-22. 
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4 Analys 

Att analysera det svenska arbetet mot människohandel utifrån ett EU-

perspektiv kan vid första anblicken verka något omotiverat då Sverige 

har varit ett av de drivande länderna bakom EU-direktivet. Vid närmare 

anblick bör man dock förvånas över hur oreglerad frågan egentligen är i 

svensk lagstiftning. Det enda som står att finna i form av konkreta 

regler är brottsbeskrivning och straffskala och allt detta är samlat i en 

enda paragraf. Alla andra uppmaningar i direktivet har inte kommit att 

föras in i någon svensk lagtext, möjligtvis för att man anser att det inte 

behövs då direktivet är direkt tillämplig i Sverige. Det kan ändå verka 

något ignorant att inte låta brottet få mer plats. Man hade kunnat önska 

att det funnits konkreta regler kring det som direktivet tar upp utanför 

själva brottet. Där uppmanas till att personer som utsatts för 

människohandel ska ha en mängd olika rättigheter, något som på intet 

sätt står att finna i svensk lagtext. För att dessa människor ska kunna 

utnyttja sin rätt underlättar det på flera sätt om det faktiskt fanns 

åtminstone en förordning rörande frågorna. Det finns då ett konkret 

löfte från staten till dessa offer att de ska behandlas med värdighet och 

få hjälp. Direktivet kan inte tolkas som mer än en uppmaning. Dessutom 

hade det varit mycket lättare för såväl offer som samhället och 

människor som arbetar för att hjälpa dessa utsatta människor om alla 

regler var konkret samlade på ett och samma ställe. 

 

En specifik fråga som borde se som extra viktiga att få uttryckt i lagtext 

är den som artikel 8 i direktivet rör. Jag väljer att kalla det 

åtalsimmunitet. Ingenstans har jag kunnat finna att det är stadgat att en 

sådan möjlighet finns i svensk lagstiftning. Dock kan det uppfattas som 

något som är alldeles för likt den omdebatterade frågan om kronvittnen 

varför man inte vågat ta ett sådant beslut. I direktivet tar man upp 

frågan om att kunna straffa sexköparna. Den nivån man verkar syfta till 

motsvarar dock vad som redan funnits i Sverige i 15 år. Här hade det 
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enligt min mening varit lämpligt i Sverige införa ett särskilt straff i de 

situationer sexköparen varit medveten om att den han eller hon köpt 

tjänsten av är utsatt för människohandel. Det är trots allt dessa 

personer, de som köper sex, som är upprinnelsen till att 

människohandel för sexuella ändamål ens existerar.  

 

Kommissionens meddelande är i mångt om mycket identiskt med 

regeringens handlingsplan. Jag formulerar mig så då handlingsplanen 

trots allt kom ut flera år innan meddelandet. Detta visar på vilket 

inflytande Sverige har haft på EU:s arbete mot människohandel även 

efter att landets ordförandeskap varit till ända. Man kan då finna det 

något överraskande att EU inte satsade på en utveckling. Även om Brå:s 

slutredovisning inte publicerats ännu måste tecknen på bristande effekt 

ändå ha funnits där. Samtidigt har EU en helt annan roll och kan inte gå 

in så i detalj som enligt Brå behövs såhär efter handlingsplanens 

genomförande. Viktigt att poängtera är dock att det säkert har haft god 

inverkan på många andra länder där människohandelsbrottet 

olyckligtvis inte får lika mycket uppmärksamhet. Just attityden i andra 

länder är mycket viktig för Sveriges arbete då de som utsätts för 

människohandel i Sverige ofta har befunnit sig i ett annat land tidigare. 

Det är i rollen som transitland eller ursprungsland som även dessa 

länder måste ta sitt ansvar på allvar.  

 

Det uttrycks i förarbetena till den svenska människohandelsparagrafen 

att Sverige måste ha en lagstiftning som stämmer överens med landets 

internationella åtaganden. Detta är med största sannolikhet något som 

hindrar Sverige i sin kamp. Likväl som vi inte har möjlighet att ha så 

hård miljölagstiftning eller djurskyddslagstiftning som vi skulle vilja ha. 

Här hamnar EU på alla sätt i vägen för ett effektivare arbete mot 

människohandel. Rimligen med mest påverkan från Schengenavtalet 

som gör det betydligt svårare för svenska myndigheter att hålla koll på 

vem som faktiskt kommer in i landet och under vilka omständigheter. 
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Man kan å andra sidan använda Schengen som argument för att det 

skulle kunna vara lättare att få människohandelsoffren att träda fram 

och ange sina förövare. Är de EU-medborgare försvinner risken för att 

de ska deporteras så snart det aktuella förfarandet är över. Det är dock 

på inget sätt en självklarhet. Språksvårigheter, tillförliten till 

myndigheter överlag, hot från förövarna med mera har med säkerhet 

ännu större inverkan i de flesta situationer. Om man sedan tänker på 

Sveriges sätt att barrikera sig själv kan det också tolkas som ett sätt att 

undvika argument om att man inte har ett mer aggressivt 

tillvägagångssätt på grund av till exempel ekonomi.  

 

Framför allt är det de små sakerna som frågor om bemötande som är 

svåra. Det är orimligt att skapa en paragraf för att säga att 

sjukvårdpersonal måste behandla ett offer för människohandel med 

mänsklig respekt. Samtidigt är det så oerhört viktigt att det verkligen 

sker. Att hitta balansen, få ut informationen, få alla att ta den på allvar 

men ändå inte ge bilden av en totalitär stat är svårt. Fortsatt utbildning 

och uppföljning är med största sannolikhet det enda som håller i 

längden. För dessa småsaker finns det också hopp om en ökad 

medvetenhet nu under året när det enligt kommissionens meddelande 

ska komma ut information riktad till offren för människohandel. Vad 

som behövs är som nämndes tidigare att alla har möjlighet att på ett 

och samma ställe hitta all information kring brottet och dess offer.  

 

Det allra största problemet kring att komma åt människohandlarna är 

svårigheten att hitta förövarna. Här måste man bli bättre på att få 

informationen att nå ut till dem som behöver det, offren. Naturligtvis är 

detta mycket svårt att åstadkomma när personen redan har fallit offer 

för brottet. Av den anledningen är detta med informationskampanjer 

och utbildning som regeringen har genomfört i samband med 

handlingsplanen vägvisande. Det gäller att nå potentiella offer innan de 

är fast. Att bara genomföra den här typen av utbildning i svenska skolar 
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bidrar dock väldigt lite till något resultat. Utbildningen borde ske i de 

länder varifrån offren kommer. Då de som utsätts för människohandel 

ofta kommer från länder där den ekonomiska situationen är svår är det 

naturligt att den typen av utbildning inte kan bekostas och anordnas av 

landet själv. Det är här länder som Sverige borde lägga den största 

delen av sina resurser vilket också poängteras i direktivet. 

 

Som situationen ser ut idag är det mycket svårt att förmedla 

information om vad de utsatta personerna ska göra när de kommer som 

människohandelsoffer till ett annat land. Alla länder har mer eller 

mindre olika system för att hantera situationen. Att få fram ett 

unionsgemensamt arbetssätt som kan förmedlas i de länder där offren 

kommer ifrån kan göra det lättare att få offren att ange sina förövare. 

Detta är betydligt lättare att genomföra i EU:s medlemsstater än i 

länder som Nigeria eller Vietnam men kanske kan det också utvecklas 

till att även kunna appliceras på länder utanför EU. Ett annat stort 

problem är svårigheten för domstolarna att tillämpa lagstiftningen. 

Trots ändringar som man menade skulle göra paragrafen lättare att 

förstå och tolka kan det inte visas på några förändringar i statistiken. 

Förvisso är det tidigt att säga än men enligt Åklagarmyndighetens 

undersökning är inställningen inte alltför positiv. Frågan är dock om det 

verkligen beror på lagtexten eller om problemet ligger hos tillämparen. 

Som konstaterats av myndigheten har till exempel vid vissa tillfällen 

offrets vetskap om att denne skulle prostitueras resulterat i att 

domarna ansett att man inte kan döma för människohandel trots att det 

uttryckligen stadgas i förarbetena att den slutsatsen inte får dras.   

 

Sammanfattningsvis når Sverige enligt min mening inte riktigt upp till 

EU:s önskemål. En del förtydliganden och förändringar skulle behöva 

göras. Allra helst borde människohandelsbrottet och dess kringliggande 

aspekter få ett samlat utrymme i lagstiftningen. Inte heller borde 

svenska staten vara rädd för att gå ett steg längre än vad EU ber om och 
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framförallt kan det vara viktigt att omprioritera var man lägger sina 

resurser. Med det sagt är det viktigt att utbildning och information här 

hemma inte upphör helt. Det är mycket bra att frågan diskuteras i 

skolor och får uppmärksamhet genom kampanjer för som tidigare 

sagts, finns det ingen efterfrågan behöver det inte finnas någon 

produkt. Effekter är som konstaterat väldigt svåra att mäta på 

människohandel, åtminstone vad gäller antalet domar och mängden 

offer. Trots det kan man fortfarande mäta sådant som hur bra det 

fungerar med de personer som faktiskt vänder sig till myndigheterna. 

Att mäta effekten av information och utbildning är också svårt men man 

kan fortfarande mäta hur många man når ut till och möjligtvis märka 

någon typ av respons. 
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