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1. PROBLEMOMRÅDE /INLEDNING 

Enligt uppgifter från FN lever cirka 9 miljoner kvinnor och barn runt om i världen under 

slavliknande förhållanden och uppskattningsvis 4 miljoner av dessa förflyttas inom eller 

mellan länder i syfte att exploateras sexuellt.1 Det är svårt att få fram mer exakta siffror 

eftersom verksamheten är illegal och sker i det dolda för myndigheterna. Människohandel är 

inte något nytt fenomen men i västvärlden har man länge valt att blunda för problemet, trots 

att det är vi själva som står för en stor del av efterfrågan på både kvinnor och barn. Så länge 

man kunde skjuta ifrån sig problemet och tänka på det som något som skedde ”där borta” i 

Sydostasien eller Afrika, kunde vi fortsätta blunda. Men det har krupit oss allt närmre. In i 

vårt territorium –in över våra gränser. De senaste åren har initiativ tagits på alla plan –

nationellt, internationellt och globalt, för att bekämpa människohandel och frågan har fått hög 

prioritet på den politiska agendan. Vi kan inte längre ignorera problemet och låtsas som om 

det inte finns.  

 

1.1 Syfte  

För att kunna lösa problemet med människohandel måste de bakomliggande orsakerna först 

lokaliseras och förstås. Annars är det inte möjligt att på rätt sätt förebygga och sätta in 

åtgärder mot problemet. Syftet med denna uppsats är att undersöka genom vilka åtgärder 

riksdag, regering och berörda myndigheter på bästa sätt försöker stoppa problemet med 

människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Detta görs genom att undersöka bland annat 

orsakerna till och omfattningen av människohandel, den svenska lagstiftningen på området 

samt aktuella, nationella åtgärder mot människohandel. 

 

1.2 Avgränsningar 

Människohandel kan huvudsakligen handla om antingen sexhandel eller svart arbetskraft och 

jag har valt att inrikta mig på människohandel i sexuella syften. I denna uppsats tar jag upp 

problemet med människohandel i Sverige och fokuserar enbart på handeln med kvinnor från 

Östeuropa, av den anledningen att den huvudsakliga andelen utländska prostituerade kvinnor 

som förs in illegalt i Sverige kommer just från dessa länder.2 Eftersom människohandel är ett 

internationellt, gränsöverskridande problem krävs det mycket samarbete mellan länder och 

eftersom Sverige är medlem av både FN och EU så samordnas en stor del av insatser och 

resurser inom dessa organ. Trots det har jag valt att endast sätta Sveriges nationella arbete i 

                                                           
1 Rikspolisstyrelsen (2001:12) s. 35 
2 Rikspolisstyrelsen (2001:12) s. 35-36 
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fokus eftersom det skulle bli alltför tidskrävande att sätta sig in i det halvdussin olika projekt 

som Sverige är inblandade i på ett eller annat sätt. Genom att utgå från lagen om 

människohandel för sexuella ändamål, kan jag angripa problemet på ett sätt så jag kan 

utelämna det internationella samarbetet.  

 

Den tidsperiod jag rört mig mellan sträcker sig från 1998, då lagen började diskuteras och en 

sexualbrottskommitté tillsattes. Eftersom insatser, utredningar och kampanjer oftast rör sig 

över flera år, så finns ingen direkt tidsbegränsning framåt. Det material jag använt mig av i  

undersökningen omfattar huvudsakligen år 2001 men sträcker sig ända fram till 2002. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det har inte bedrivits mycket forskning om människohandel. Inom den akademiska världen är 

detta ett ännu i princip ett outforskat område. Dels är det ett relativt nytt samhällsfenomen, 

dels är det ett svårt ämne att få grepp om eftersom stor del av människohandeln både i Sverige 

och andra länder sker i det dolda. Det som finns skrivet hör främst samman med prostitution 

som helhet och större delen av det material jag fått tag i har varit skrivet under 80-talet då det 

diskuterades huruvida man skulle legalisera prostitution eller inte.3 I övrigt rör litteraturen 

kring prostitution och människohandel kvinnan som offer i en patriarkalisk värld –alltså ur ett 

mer feministiskt perspektiv.4 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har emellertid gett ut 

ytterligare en rapport om organiserad brottslighet än den jag kommer att referera till, men den 

behandlar ju alla sorters illegal verksamhet och berör bara mitt ämne kortfattat.5 Eftersom jag 

dessutom fokuserar mitt arbete på insatser mot människohandel, och därmed begränsar stor 

del av mitt val av material till olika statliga handlingar, ansåg jag det ej nödvändigt med mer 

bakgrundsfakta än det jag redan valt.  

 
1.4 Metod och material 

Eftersom jag utgår från ett problemområde som jag sedan belyser ur olika aspekter använder 

jag mig av en kvalitativ metod för att ge en bild av situationen med människohandel i Sverige. 

I uppsatsen använder jag befintliga definitioner av människohandel som beskrevs i det 

inledande kapitlet, när jag redogör för effekter, orsaker m.m. I övrigt utgår jag från det 

lagförslag som regeringen började diskutera redan 1998 angående införandet av en särskild 

                                                           
3 Ex: Leif G.W Persson (1981) ”Horor, Hallickar och Torskar ” samt Margareta Omsäter (1989) ”uppdrag 
prostitution”  
4 Ex: Jeanette Gentele (1979) ”Ta strid för kärleken” samt Britt-Inger Lindh (1980) ”Kärlek för pengar?” 
5 BRÅ-rapport 2002/7 
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lag gällande människohandel. Denna lag utgör grunden för det fortsatta arbetet mot 

människohandel.  

 

Det material jag använt kommer huvudsakligen från regering och riksdag i form av motioner, 

protokoll, Statens Offentliga Utredningar (SOU) och annat. Viss del av detta material kommer 

från Internet och annat är beställt direkt från Regeringskansliet. Jag har bedömt de uppgifter 

som hämtats från Internet som trovärdiga, eftersom de främst är tagna från regeringens och 

riksdagens sidor. Dock måste man tänka på att det som publicerats på Internet i vissa fall kan 

vara förkortat, men det skall ju inte ändra på trovärdigheten. Jag har även använt mig av 

tidningar och olika tidskrifter, samt rapporter. Eftersom det är svårt att tillgå aktuell litteratur 

så är mycket hämtat från artiklar i Dagens Nyheter, Brottsförebyggande Rådets tidskrift 

”Apropå” samt branschtidningen ”Svensk Polis”. Jag har även bedömt dessa källor som 

trovärdiga. För att kunna möta den kritik som Kvinnoforum ger den svenska regeringen och 

olika myndigheter i sin rapport, skickade jag ett E-post till tre myndigheter (rikspolisstyrelsen, 

migrationsverket samt socialtjänsten i Stockholm) och tre berörda departement 

(justitiedepartementet, näringsdepartementet samt socialdepartementet). Till min besvikelse 

fick jag endast svar från två av dessa, nämligen rikspolisstyrelsen och migrationsverket.  

 

Ytterligare en sak att tänka på är att jag som författare ser detta problem ur ett svenskt 

perspektiv och bär med mig svenska värderingar i frågan. Exempelvis så hör detta problem på 

många sätt samman med prostitution och olika länder i Europa har olika syn på prostitution. 

Vissa länder vill få igenom en legalisering av prostitution, andra vill skärpa lagarna. Sverige 

är som bekant motståndare till en legalisering. I ett land som förhåller sig positivt till detta, får 

man till viss del även ett annat förhållningssätt till människohandel, bl.a. vad gäller 

lagstiftning på området. 
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2. TEORETISK BAS 
 
Harald Swedner är professor emeritus vid institutionen för socialt arbete i Göteborg samt 

professor i social omsorg vid vårdhögskolan i Göteborg. I böckerna ”Socialt Välfärdsarbete” 

(där han samarbetar med Gunnel Swedner, fil. dr i socialt arbete) och ”Sociologisk metod” 

formulerar han en begreppsapparat för en rad discipliner och verksamhetsfält inom socialt 

välfärdsarbete –en tankeram som enligt honom behövs för att presentera välfärdsarbetets 

moment och relationerna dem emellan.6   

 

I alla samhällen finns brister eller problem. Skillnader som råder mellan ett mål och den 

existerande verkligheten. Svårigheten är att gruppera dessa brister och problem i olika typer 

av samhällsproblem.7 Ett samhällsproblem är enligt Swedner ett socialt problem inom ramen 

för ett samhälleligt tillstånd som måste förändras för att skillnaden mellan nuläge och ett 

bättre fungerande tillstånd skall reduceras/elimineras. Det finns dock två huvudtyper av 

samhällsproblem att skilja på: 

Processproblem: problem-producerande samhällsprocesser som leder till framväxten av ett 

samhälle där grupper av människor drabbas av låg levnadsnivå och bristande välfärd. Med 

detta menas exempelvis nedskärningar som får negativa konsekvenser för vissa grupper i 

samhället. 

Strukturproblem: egenskaper hos ett samhälles struktur som medför att grupper av människor 

oundvikligen drabbas av låg levnadsnivå och bristande välfärd. En speciell typ av 

strukturproblem är resursproblem. Detta uppstår när man i samhället saknar resurser som är 

nödvändiga för att tillgodose vissa människors behov.8 

 

Det sociala förändringsarbetet för att komma tillrätta med dessa problem kan bedrivas på tre 

olika nivåer: makro –hela samhället, meso –institutioner och organisationer, mikro –

individ/familj.9 Alla försök att företa åtgärder i ett socialt system för att exempelvis få bort det 

aktuella problemet måste dock inriktas på bakomliggande struktur- och processproblem. Det 

är inte möjligt att komma åt ett samhällsproblem genom att enbart fokusera på mikronivå –

d.v.s. individer.10 Swedner anser att förändringsarbetet kan delas in i följande fem faser, 

oavsett problemtyp:  

                                                           
6 Swedner (1996) s. 10 samt Swedner (1978) 
7 Swedner (1978) s. 28 
8 Swedner (1996) s. 44-45 
9 Swedner (1996) s. 48 
10 Swedner (1978) s. 32 
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Målformulering: genom analys av relevanta individers och gruppers behov, anspråk och 

levnadsnivå försöka beskriva vilket eller vilka mål man vill försöka förverkliga genom de 

insatser man förbereder sig för 

Kunskapsproduktion: förverkligandet av ett visst mål kräver ofta tillgång till kunskaper som 

inte omedelbart finns till hands, något som kan fyllas genom utredning och insamling av 

existerande kunskap 

Redskapsproduktion: bygger på att vi har kunskaper om metoder för att styra eller ingripa i de 

sociala processer som från nuläget skall länkas in i ett framtida eftersträvat mål. Detta kan 

vara handlingsplaner, budgetar m.m. 

Genomförande: är i regel den tyngsta och mest tröga och tidskrävande delen av 

förändringsarbetet. Trögheten är inneboende i de flesta samhälleliga system och de resurser 

som står till buds är ofta otillräckliga. Det gäller att även övervinna ett organiserat motstånd 

från grupper och individer som betraktar förändringar av ”status quo” som ett hot mot deras 

intressen. Till de komplicerade faktorerna i förändringsarbetet hör också ofta även 

uppkomsten av en rad icke önskvärda bieffekter. 

Utvärdering: kan göras med olika metoder, men ofta måste man nöja sig med enkla analyser 

om måluppfyllelse och processbeskrivningar. Utvärdering består i princip av att granska och 

analysera det arbete som bedrivs inom ett pågående förändringsarbete  i syfte att genom feed-

back till berörda personer och institutioner precisera och skärpa insatserna. 11  

 

Det är enligt Swedner av vikt att faserna bearbetas i tur och ordning. Förändringsarbete måste 

börja med att utarbeta, formulera och beskriva de mål man vill uppnå i samhället.12 Det finns 

även en rad arbetsuppgifter inom var och en av dessa faser av förändringsarbete som måste 

bearbetas för att kunna lägga en grund för nästa fas. ”De aktiviteter som produceras under en 

fas, ingår som en premiss för arbetet i nästa fas.”13 Ett förändringsarbete startar ytterst sällan 

från noll. Oftast finns redan resultat av flera års, ibland kanske generationers, erfarenheter att 

gå tillbaka till och dessa resultat styr till stor del arbetet inom varje fas, eftersom ett 

samhällsproblem oftast är något som växer fram under en längre tid.14  

 

Tanken med användandet av just denna teori är att undersöka om människohandel kan 

definieras som ett resursproblem, samt försöka applicera de fem faser Swedner beskriver på 

                                                           
11 Swedner (1996) s. 87-91 
12 Swedner (1978) s. 17 
13 Citat: Swedner (1978) s. 31  
14 Swedner (1978) s. 32 
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det svenska samhällets åtgärder mot problemet. Jag anser att teorin hjälper mig i mitt arbete, 

genom att visa hur insatserna mot människohandel kan struktureras upp i olika moment och 

att det är omöjligt att uppnå ett gott resultat om inte var och en av dessa faser bearbetas 

ordentligt. De åtgärder som hittills vidtagits mot människohandel på nationell nivå har inte 

ansetts tillräckliga och regeringen har fått betydande kritik angående sitt sätt att agera. 

Regeringen å sin sida menar att Sverige satsar stort på förebyggande av människohandel, men 

att det är svårt att se några omedelbara effekter. Denna konflikt grundar sig kanske på två 

olika uppfattningar om förändringsarbete. Den första är förmodligen också den vanligast 

förekommande, där inblandade parter och även allmänheten har en önskan om ett snabbt 

resultat och eliminerandet det aktuella samhällsproblemet. Den andra är uppfattningen om att 

det i vårt byråkratiska system finns en inneboende tröghet som medför en fördröjning av 

åtgärder mot samma problem. Denna konflikt angående resultaten av förändringsarbetet 

kanske till viss del kan förklaras genom dessa faser. 
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3. MÄNNISKOHANDELN –ETT VÄXANDE PROBLEM 

Människohandel är inte något nytt fenomen men har inte förrän på senare år blivit politiskt 

uppmärksammat eller prioriterat. Innan år 2000 fanns det inte ens en gemensam internationell 

definition på vad detta egentligen innebar, men detta år kom ett komplement till FN-

konventionen mot transnationell organiserad brottslighet. Det generella kriteriet för handel 

med människor är: 

”transport av människor mellan eller inom ett land genom tvång, bedrägeri eller annan 

illegal  form av övertalning, med syfte att exploatera offret i någon form.”15 

 

Inom EU uppskattas att minst 500 000 kvinnor och barn faller offer varje år och skickas från 

öst till väst och problemet bara växer för varje år, dels på grund av den sociala situation som 

råder i dessa länder, dels för att det finns stora pengar att tjäna och dels för att efterfrågan på 

östeuropeiska kvinnor är stort i väst. 16 Det är ytterst svårt att försöka uppskatta antalet 

människor som faller offer för sexhandeln av flera orsaker. Dels sker detta illegalt och dolt för 

myndigheterna förutom i de fall som upptäcks, och dels är det lite olika vad olika länder 

uppfattar som människohandel och prostitution.17 

 

3.1 Definition -Människohandel   

En vanlig internationell benämning på människohandel är trafficking, men i Sverige har man 

allt mer börjat använda termerna människohandel eller sexhandel eftersom man anser det vara 

mer lämpligt.18 Trafficking har nämligen flera betydelser med en gemensam bas, nämligen 

olaglig handel. Denna handel kan alltså innebära handel med vapen, droger och annat gods. 

Ett annat argument mot att använda ordet trafficking är att det blir svårt att grammatiskt 

bestämma formen av ett engelskt ord för att passa in det i svenska språket.  

 

Det är även vanligt att man kallar människohandel det ”moderna slaveriet” och det är på flera 

sätt en likvärdig jämförelse och kanske även en bra jämförelse eftersom det verkligen 

understryker allvaret med problemet. Slaveriet under 1800-talet ses idag som ett fruktansvärt 

brott mot de mänskliga rättigheterna, medan man lätt blundar för det faktum att det 

fortfarande förekommer på många håll i världen under något förändrade former. Den största 

skillnaden är kanske att dåtidens slavar till allra största delen ändå utförde ”lagligt arbete”, 

                                                           
15 CITAT Utrikesdepartementet (2001) s 6  
16 Rikspolisstyrelsen (2001:12) s. 35 samt Östlund H i Apropå 2/2002 
17 SOU 2002:69 sid 146-147 
18 http://justitie.regeringen.se/klarsprak/trafficking.doc 2002-11-22 
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medan de flesta offer idag hamnar i illegal verksamhet som prostitution och sexuellt 

utnyttjande.19  

 

Människohandel avser handel med människor som har inslag av påtryckningar, tvång eller 

utnyttjande som syftar till någon form av exploatering. Människosmuggling kan vara ett led i 

människohandel, men brottet människohandel kan även begås fastän offret förs över till ett 

annat land helt lagligt med giltiga dokument. Skillnaden är även att när det gäller 

människohandel så syftar det alltid till att på något sätt exploatera offret för någons vinnings 

skull. Det är emellertid inte så att alla offer för människohandel hamnar i prostitution eller 

annan sexuell exploatering. Människohandel kan ske även för bland annat exploatering av 

arbetskraft eller för överförande av mänskliga organ.20 Därför brukar man även använda sig 

av termen sexhandel. Människohandel sammanfattar egentligen två vanliga former av olaglig 

handel (sexuell exploatering och exploatering av arbetskraft) till en enda.  

 

Jag har i detta arbete dock valt att använda mig av ordet människohandel för att beskriva 

handeln med kvinnor i sexuellt syfte. Termen människohandel är lättast att använda eftersom 

man i källor och litteratur oftast använder sig av detta, ibland med tillägget ”…för sexuellt 

ändamål” 

 

 

3.2 Orsaker  

Att spela på kvinnors behov av arbete genom att få in dem i prostitution under förhållanden 

som gör dem helt beroende av sina hallickar inkräktar på de mänskliga rättigheterna.21 

Orsakerna till människohandel, och i detta fall just sexhandel, är fattigdom, brist på 

utbildning, arbetslöshet och könsdiskriminering. Ytterligare en viktig faktor som man ofta 

utelämnar som en faktisk orsak till problemet är västvärldens efterfrågan på utländska 

prostituerade kvinnor. Utan efterfrågan skulle ingen handel med människor förekomma i 

någon form över huvud taget. Kvinnorna kommer oftast från de fattigaste delarna av Öst- och 

Centraleuropa som t.ex. Ukraina, Albanien och Moldavien, där arbetslösheten är hög, 

utbildningsnivån låg och kvinnor ses som mindre värda i samhället.22 Dramatiska politiska 

förändringar i dessa länder och områden under det senaste årtiondet har haft stora effekter på 

                                                           
19 Sietske A (1995) sid 3 
20 SOU 2002:69 sid 142 
21 Sietske A (1995) sid 3-4 
22 Östlund H i Apropå 2/2002  
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kvinnornas liv. Förvandlingen från planekonomi till marknadsekonomi satte igång utan att 

några sociala skyddsnät fanns på plats och lämnade en stor del av befolkningen i social 

misär.23 Bara i Ryssland uppges mellan 70-95 procent av kvinnorna vara utan arbete och 

situationen är densamma i de flesta östländer.24 I dessa länder är det dessutom en pågående 

trend att fler och fler kvinnor blir lämnade av sina män, och därmed tvingade att försörja sina 

barn på egen hand.25 Kvinnorna är unga, oftast mellan 18-25 år men intresset för allt yngre 

kvinnor tycks öka i väst.26  

 

3.3 Vägen till prostitution 

Kvinnorna lockas in i handeln genom bekanta, släktingar eller andra prostituerade, så oftast 

krävs inte kidnappningar eller tvång. Många ser ingen annan möjlighet till försörjning annat 

än genom prostitution och många är även medvetna om att de åker till väst för att prostituera 

sig. De kan emellertid inte föreställa sig under vilka fruktansvärda omständigheter det kan 

komma att ske. När kvinnorna väl kommer till mållandet där kontakten med mottagaren är 

förberedd, blir de fråntagna sina pass. Ofta hålls de drogade och flyttas runt mellan olika 

bordeller, dels för att kunderna vill ha omväxling, dels för att de inte ska hinna knyta 

kontakter som kan hjälpa dem att komma därifrån. Kvinnorna blir som regel även skyldiga 

pengar för transporten till landet och tvingas arbeta av skulden, något som i praktiken kan 

vara omöjligt eftersom hallicken tar den största delen (eller allt) av vad de tjänar. De tas ifrån 

sin värdighet och hamnar i en beroendeställning så de behöver inte alltid heller vara inlåsta –

de stannar ändå. Eftersom många av dessa kvinnor är just unga, ensamstående mödrar krävs 

det bara ett subtilt hot om att skada barn eller familj för att de inte ska göra något motstånd.27 

Kvinnohandeln sköts av ligor som opererar mellan gränserna och som ofta är våldsamma med 

maffiaanknytning. Många har tidigare sysslat med andra illegala smuggelaffärer som droger 

eller vapen, men övergått till människohandel. Det är mer lönsamt eftersom upptäcktsrisken 

är låg och straffen relativt milda i jämförelse med straffen för vapen eller drogsmuggling28 

 

3.4 Situationen i Sverige 

I Sverige upptäcks mellan 200-500 fall av människohandel per år. Kvinnorna kommer främst 

från Estland, Lettland, Litauen, Ungern och Ryssland, men antalet kvinnor från länder längre 

                                                           
23 Utrikesdepartementet (2001) s. 8 
24 SOU 2001:14 s. 421 
25 Utrikesdepartementet (2001) s 6 
26 Östlund H i Apropå 2/2002  
27 Östlund H i Apropå 2/2002  
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ifrån ökar, ex. Rumänien. Genom sexköpslagen finns inte så många kvinnor i gatuprostitution, 

utan verksamheten sker dolt på hotell, bordeller eller liknande. Kontakter knyts ofta genom 

Internet.29 Allt fler väljer att förlägga sina verksamheter på landsbygden där risken för 

upptäckt inte är lika stor. Polisen i bl.a. Norr- och Västerbotten och Skåne måste vara 

vaksamma eftersom de ligger nära gränsen, men misstänksamheten måste bli högre även på 

andra polismyndigheter i landet.30 Även om människohandel inte anses vara ett lika stort 

problem i Sverige som i många andra europeiska länder, måste man anta att antalet offer och 

exploatörer ökar även här. Genom sexköplagen har Sverige inte setts särskilt attraktivt för 

utländska hallickar och prostituerade och farhågor finns att Sverige främst fungerar som ett 

transitland för vidare transport av kvinnor till bl.a. Danmark, Norge och Tyskland.31 

 

Polisen har avslöjat fall med asylsökande som utnyttjats i prostitution och dessutom har man 

upptäckt fall av skenäktenskap, där det verkliga syftet varit människohandel.32 Det kanske 

mest uppmärksammade fallet i media där sexhandel avslöjats är kanske det så kallade Gyllene 

Ratten -målet år 2000, där några av flickorna var mycket unga och där det i vissa fall även 

förekommit kidnappningar.33 I ungefär hälften av fallen visar sig gärningsmän och offer 

tillhöra samma nationalitet eller etnicitet. I ett par av fallen har män med ursprung från 

mellanöstern hämtat kvinnor för prostitution i Östeuropa.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
28 Östlund H i Apropå 2/2002  
29 Rikspolisstyrelsen (2001:12) s. 34-35 
30 Junker L i Svensk Polis (7/2002) 
31 SOU 2002:69  s.147 
32 Rikspolisstyrelsen (2001:12) s. 34-35 
33 SOU 2002:69 s 205 
34 Rikspolisstyrelsen (2001:12) s. 34-35 
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4. TIDIGARE LAGSTIFTNING OCH RÄTTSPRAXIS 

Lagstiftning mot prostitution har förekommit i flera hundra år. Under 70-talet diskuterade 

Sveriges riksdag och regering flitigt huruvida man skulle kriminalisera prostitution eller inte. 

Efter en utredning kom man dock fram till att argumenten mot kriminalisering vägde tyngre 

och man nöjde sig med ett förbud mot sexklubbar.35 Men det fanns redan innan den nya lagen 

om människohandel trädde i kraft år 2002, två brottsrubriceringar rörande prostitution som 

kunde tillämpas, enskilt eller tillsammans med andra: Kopplerilagen och Sexköplagen. 

Dessutom kunde man i vissa fall även använda sig av Utlänningslagen för att komma åt 

förövarna. Jag skall i detta kapitel redogöra för vad dessa lagar innebär. 

 

4.1 Koppleri (1984:399) 

Straffbestämmelsen om koppleri regleras sedan 1/7 1984 i Brottsbalkens 6:e kapitel om 

sexualbrott under paragraferna: 

8 § Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att annan har tillfälliga 

sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. 

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller 

till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad 

som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om 

verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och 

dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (1984:399).36 

 

9 § Är brott som avses i 8 § grovt, skall dömas för grovt koppleri till fängelse, lägst två och 

högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om den som har 

begått gärningen främjat tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning i större omfattning 

eller hänsynslöst utnyttjat annan. Lag (1984:399).37 

 

4.2 Lagen om Sexköp (1998:408) 

Sexköplagen är en unik lag som lägger ansvaret för brottet på den som köper sex istället för 

att göra de prostituerade kvinnorna till brottslingar. Många andra länder fokuserar stället på  

kvinnorna men tanken med sexköplagen är att det inte är de prostituerade kvinnorna som skall 

straffas. Sverige är för närvarande det enda landet i världen som har en så tydlig lag om 

                                                           
35 BRÅ Rapport (2000:4) s.13-14 
36 SFS 1998:393 
37 http://www.jit.se/lagbok/962700t.html#kap.%204  hämtad 2002-11-26 
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sexköp.38 Lagen fått emellertid fått en hel del kritik, bl.a. för att den är alltför svårtolkad och 

för att den flyttat prostitutionsverksamheten från gatorna till mer oåtkomlig 

bordellverksamhet. Björn Clarberg på Europol39 menar dock att det är: 

 ”…en normativ lag, ett sätt ett visa att vi inte accepterar att en person kan köpas för att 

utnyttjas sexuellt.” 

På sikt förändrar förhoppningsvis lagen folks uppfattning om prostitution och det är det som 

är det avgörande.40 Sexköplagen trädde i kraft 1 januari 1999 och kriminaliserar sexköp.41 

Lagtexten lyder som följer: 

"Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse döms - om inte gärningen 

är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i 

högst sex månader. För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken."42 

 

4.3 Utlänningslagen –Påföljder för brott (1993:1365) 

Det har sedan 30-talet varit straffbart att hjälpa en utlänning att ta sig in i Sverige i strid med 

gällande bestämmelser. De nuvarande straffbestämmelsen för hjälp till olaglig inresa finns i 

kapitel 10 §2a i UtlL och lagtexten lyder som följer: 

”2 a § Till fängelse i högst sex månader eller, när omständigheterna är mildrande, till böter 

döms den som hjälper en utlänning att komma in i Sverige i strid med föreskrifter i denna lag 

eller i en författning som har utfärdats med stöd av lagen. Är brottet grovt döms till fängelse i 

högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen 

1. utförts mot ersättning, 

2. avsett ett stort antal personer, eller 

3. utförts under hänsynslösa former. 

För försök eller förberedelse till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap. 

brottsbalken. Lag (1993:1365).”43 

I vissa fall har man kunnat tillämpa även denna lag som skydd för kvinnor som söker hjälp 

och främst för de som kommit till Sverige på grund av att de via kontaktförmedlingar träffat 

                                                           
38 http://www2.stockholm.se/politik/dokument/01/kslista/010620/d99-1275.htm 2002-11-13 Stockholms stad 
hämtad 2002-11-14 
39 EUROPOL är namnet på den europeiska kriminalunderrättelsetjänsten, placerad i Haag, och utreder fall av 
kriminalitet där flera länder är inblandade. 
40 Apropå (2/2002)  
41 Rikspolisstyrelsen (2001:12) s. 34-35 
42 SFS  
43 SFS: UtlL 10:2a 
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en i landet bosatt man.44 Dock är detta utanför denna uppsats område, men ändå en lag man 

måste ha med eftersom den även kan tillämpas på annat sätt. 

 

4.4 Praxis 

Innan den 1:a juli 2002 fick polis och åklagare använda sig av ett antal olika 

brottsrubriceringar som koppleri, sexköp eller brott mot utlänningslagen, tillsammans med 

exempelvis; olaga hot, olaga tvång, misshandel m.m. för att kunna sätta dit misstänkta 

handlare.45 Med sexköplagen försvann möjligheten att kunna använda sexköparna som vittnen 

i rättegångar eftersom de själva blev brottslingar och man fick lita till offren istället. 

Problemen med detta har emellertid visat sig många och komplicerade. För det första så vågar 

offren inte alltid ställa upp och vittna, dels av rädsla för repressalier, dels för att de inte litar 

på myndigheterna. För det andra avvisas ofta kvinnorna direkt efter inledande förhör och 

försvinner därmed ur händerna på de svenska myndigheterna. Att skicka folk till kvinnornas 

hemland för att därifrån bistå en utredning är ytterst resurskrävande och kostsamt för polisens 

redan ansträngda budget. Eftersom straffsatsen för koppleri är så låg, kan polisen inte använda 

teknisk utrustning i spaningsarbetet och innebär att man på ett ytterligare sätt blir bunden till 

enbart kvinnorna.46 De handlingar som kriminaliserats där riktar sig mot andra personers 

frihet i olika hänseenden eller kränker deras rent personliga intressen, deras "frid". I 1 § finns 

sålunda en bestämmelse om allvarligare frihetsberövanden, människorov, medan det i 2 § 

finns en allmän straffbestämmelse om sådana handlingar, olaga frihetsberövande. I 3 § finns 

en bestämmelse om särskilda angrepp på en persons handlings- eller rörelsefrihet, försättande 

i nödläge. I 4 § finns en bestämmelse till skydd för individens handlingsfrihet, olaga tvång 

och i 5 § en bestämmelse till skydd för en persons frid, olaga hot. Även brott mot liv och hälsa 

enligt 3 kap. brottsbalken kan aktualiseras, såsom misshandel eller grov misshandel i 5 och 6 

§§. Den som organiserar eller hjälper till vid handeln över gränserna kan i vissa fall dömas 

också för brott mot utlänningslagen (1989:529).  På grund av dessa omständigheter och även 

ett antal andra inleds alltför få förundersökningar i Sverige idag. Vad den nya lagen om 

människohandel kommer att ge för effekter på detta område är osäkert eftersom lagen är så 

pass ny.  

                                                           
44 SOU 2001:14 s. 480-481 
45 SOU 2002:69 s. 160  
46 SOU 2002:69 s. 165-166 



 

 

15

15

5. FRÅN UTREDNING TILL BESLUT 

Förslag om en ny lag för människohandel började diskuteras redan 1998 då representanter 

från de olika riksdagspartierna fick uppdraget att utreda om det fanns behov av att införa ett 

särskilt brott gällande människohandel.47 I detta kapitel skall det redovisas hur ärendet 

behandlats i de olika instanserna, vad den färdiga lagen innebär samt reservationer mot lagen. 

 

5.1 Sexualbrottskommitténs utredning 

Sexualbrottskommitténs uppgift var bl.a. att utreda behovet av en enskild lag för 

människohandel för sexuella ändamål och jag skall här i korthet redogöra för vad kommittén 

kom fram till. Kommittén, som arbetade under namnet 1998 års Sexualbrottskommittén 

avlämnade i mars 2001 sitt slutbetänkande kallat ”Sexualbrotten: ett ökat skydd för den 

sexuella integriteten och angränsande frågor” 48. I betänkandet föreslås att det skall införas två 

särskilda bestämmelser om straffansvar för människohandel för sexuella ändamål - ett brott 

för handel med vuxna med maximistraff åtta år och ett brott för handel med barn med 

maximistraff tio år.  

 

De gällande straffbestämmelserna ansågs inte tillräckliga och som skäl för införandet av en 

särskild straffrättsbestämmelse anfördes att en del av de handlingar som 

hallickar/transportörer m.m. utför faktiskt inte är straffbara, som ex. inledande vilseledande 

handlingar. Ytterligare ett skäl ansågs vara FN:s nya konvention om gränsöverskridande 

brottslighet, samt att människohandel är en så pass allvarlig kränkning av de mänskliga 

rättigheterna, så att man med en lag borde täcka in hela kedjan och bättre synliggöra 

problemet.49 

 

Kommittén ansåg även att en ny bestämmelse om människohandel för sexuella ändamål borde 

förenas med en sträng straffskala med lägsta straff på fängelse i två år och högsta på fängelse i 

åtta år, eller tio år när det gäller handel med barn för sexuella ändamål. En lag föreslogs 

skrivas in i Brottsbalens 4:e kapitel om brott mot frihet och frid som en 3a§. Ytterligare frågor 

uppmärksammades också trots att de inte direkt förhöll sig inom kommitténs uppgiftsramar, 

bl.a. att brottsutredningar försvåras av sexköpslagen och hur man på bästa sätt ska arbeta för 

att underlätta det arbetet.  

                                                           
47 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/index.htm hämtad 2002-11-27 
48 SOU 2001:14 
49 SOU 2001:14 s. 456-457 
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Reservationer mot kommitténs förslag kom från ledamöterna Kia Andreasson (mp) samt 

Helena Bargholz (fp) som anförde att även de personer som är medvetna om att de i ett annat 

land skall prostituera sig ändå skall innefattas av den föreslagna 3a §.50 Även ett särskilt 

yttrande av ledamot Ulla Hoffman (v) lades till handlingarna gällande förslag på annan 

lösning av 3a§, nämligen att en person som transporterar en prostituerad till Sverige enligt 

överenskomna principer om människohandel för sexuella ändamål, även skall kunna ställas 

till svars för dels människosmuggling och dels grovt koppleri.51 

 

5.2 Lagrådet 

Regeringen beslutade den 12 februari 2002 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget. 

Lagrådet anförde att övervägande skäl talade för att införandet av ett särskilt straffansvar för 

människohandel bör ges anstånd till dess att ett beredningsunderlag som omfattar även frågan 

om anslutning till och genomförande av relevanta internationella instrument finns att tillgå. 

Regeringen gjorde emellertid en annan bedömning än Lagrådet. Lagrådet anförde även att om 

det ändå bedöms som angeläget att snabbt införa en lagreglering på detta område, bör i vart 

fall de nu föreslagna bestämmelserna göras till föremål för ytterligare bearbetning med 

beaktande av de synpunkter som Lagrådet har framfört.52 Regeringen har i dessa delar beaktat 

Lagrådets synpunkter och i viss utsträckning tillgodosett dem. Därutöver har vissa ändringar 

av främst redaktionell karaktär gjorts.53 

 

5.3 Proposition 2001/2002:124 

Den 14:e mars 2002 lämnade Justitieminister Thomas Bodström över en proposition till 

riksdagen där man föreslog åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot 

människohandel som syftar till exploatering för sexuella ändamål. I propositionen föreslogs 

även ett nytt brott i brottsbalken benämnt människohandel för sexuella ändamål, där brottet 

tar sikte på sådan gränsöverskridande handel med människor som syftar till att dessa skall 

utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål. 

Man föreslog straffsatsen vara fängelse, lägst två och högst tio år eller, om brottet är mindre 

grovt, fängelse i högst fyra år. 54 Sexualbrottskommittén hade dock i sitt betänkande delvis 

                                                           
50 SOU 2001:14 s. 567-568 
51 SOU 2001:14 s. 574-575 
52 www.lagradet.se Utdrag ur Lagrådets Protokoll vid sammanträde 2002-02-27 sid 1-4 hämtad 2002-12-03 
53 Proposition 2002/2002:124 kapitel 3 
54 Proposition 2002/2002:124 sammanfattning 
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annorlunda lagtekniska lösningar än regeringen. De föreslog att två nya straffbestämmelser 

med olika straffskalor skulle införas - en avseende människohandel för sexuella ändamål med 

en straffskala på fängelse lägst två och högst åtta år och en avseende handel med barn för 

sexuella ändamål med en straffskala på fängelse lägst två och högst tio år. Kommittén 

föreslog emellertid icke någon särskild straffskala för mindre grova fall av människohandel 

för sexuella ändamål.55 Vidare föreslogs även att försök, förberedelse och stämpling till 

människohandel för sexuella ändamål liksom underlåtenhet att avslöja sådant brott också 

kriminaliseras.56  

 

Som skäl till att införa ett särskilt brott angav regeringen för det första att ett särskilt brott kan 

underlätta det internationella samarbetet mot människohandel, vilket är av grundläggande 

betydelse för att denna brottstyp skall kunna bekämpas effektivt. För det andra att i den 

utsträckning olika länder har bestämmelser med samma definition som utgångspunkt, förenkla 

samordnandet av insatser mot denna gränsöverskridande brottslighet. Det underlättar också 

för länderna och internationella organ att föra statistik och att följa brottsutvecklingen samt att 

i övrigt bygga upp kunskapen om fenomenet. För det tredje tog man fasta på det faktum att 

Sverige, vid denna tid propositionen skrevs, uppmanats av FN:s kommitté för sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheter att vidta särskilda åtgärder för att kriminalisera 

människohandel.  

 

Sammanfattningsvis delade följaktligen regeringen kommitténs bedömning att försök, 

förberedelse och stämpling till människohandel för sexuella ändamål liksom underlåtenhet att 

avslöja sådant brott borde straffbeläggas och att ett särskilt människohandelsbrott grundat på 

kommitténs förslag borde införas snarast.57  En sådan åtgärd skulle dock endast ses som ett 

första steg i riktning mot att åstadkomma en utökad kriminalisering av alla former av 

människohandel. Regeringen menade att så snart som möjligt återkomma med ytterligare 

förslag som kan visa sig behövas för att åstadkomma en sådan kriminalisering. 58 

 

5.4 Beredning (2001/2002 JuU27) 

I detta betänkande angående en lag om människohandel behandlade utskottet regeringens 

proposition 2001/02:124 ”Straffansvaret för människohandel” och fyra motioner som väckts 

                                                           
55 Proposition 2002/2002:124 kapitel 5.4 sid 20-24 samt 28-32 
56 Proposition 2002/2002:124 sammanfattning 
57 Proposition 2002/2002:124 kapitel 5.4 sid 20-24 samt 28-32 
58 Proposition 2002/2002:124 kapitel 5.3 sid 18-20 
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med anledning av propositionen. Förslagen i propositionen avsåg att förstärka det 

straffrättsliga skyddet mot gränsöverskridande handel med människor som syftar till 

utnyttjande för sexuella ändamål. Justitieutskottet föreslog att det i brottsbalken skulle införas 

ett nytt brott benämnt människohandel för sexuella ändamål. Förslaget skulle därmed utgöra 

ett första steg i riktning mot att åstadkomma en utökad kriminalisering av alla former av 

människohandel. I motionerna framställdes yrkanden om bl.a. slopat krav på dubbel 

straffbarhet för det nya brottet, att brott borde föreligga oavsett samtycke och att ett nytt 

brottet skall omfatta all handel med människor, även i äktenskapssyfte. Utskottet tillstyrkte  

propositionen, avstyrkte motionerna och föreslog att lagändringarna skulle träda i kraft den 

1:a juli 2002. 59 

 

5.5 Lagen om människohandel för sexuella ändamål (2002:436) 

Ärendet bordlades 2002-05-27 och debatterades samt beslutades 2002-05-29.60 Som 10§ på 

dagordningen under riksdagssammanträdet den 29/5 2002 föredrog riksdagen 

Justitieutskottets betänkande och ärendet beslutades under 22§ med två reservationer från 

Miljöpartiet och med votering enligt följande:61 

283 för utskottet  

15 för reservationerna  

51 frånvarande  

Partivis fördelning av rösterna:  

För utskottet: 120 s, 68 m, 33 v, 34 kd, 15 c, 11 fp, 2 -  

För reservationerna: 2 kd, 13 mp  

Frånvarande: 11 s, 13 m, 10 v, 6 kd, 3 c, 3 mp, 5 fp  

  

Lagen om människohandel för sexuella ändamål trädde i kraft 1 juli 2002 och ligger under 

Brottsbalkens 4:e kapitel (Brb 4:1a). 

Brottet fokuserar på gränsöverskridande handel med människor i syfte att exploateras 

sexuellt.62 Lagtexten i den nya 1a § lyder som följer: 

” Den som, i annat fall än vad som anges i 1 §, med användande av olaga tvång, vilseledande 

eller något annat sådant otillbörligt medel förmår någon att bege sig eller låta sig 

transporteras till annat land i syfte att personen där skall utsättas förbrott enligt 6 kap. 1, 2, 3 

                                                           
59 Justitieutskottets betänkande 2001/2002:JuU27 justerat 2002-05-16 
60 Snabbprotokoll 2001/02:115 samt Betänkande JuU27 
61 Snabbprotokoll 2001/02:115 10§ samt 22§ 
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eller 4 §, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser, eller på annat sätt utnyttjas för sexuella 

ändamål, döms för människohandel för sexuella ändamål till fängelse i lägst två och högst tio 

år. 

 För människohandel för sexuella ändamål döms också den som tar emot, transporterar eller 

inhyser en person som kommit till ett land under de förhållanden som anges i första stycket, 

om det sker med användande av sådant otillbörligt medel och i sådant syfte som anges där. 

Den som begår en gärning som avses i första eller andra stycket mot en person som inte har 

fyllt arton år skall dömas till människohandel för sexuella ändamål även om inte olaga tvång, 

vilseledande eller annat sådant otillbörligt medel använts.  

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

år.”63 

Dessutom tillkommer det i samma kapitel 10 § en ändring i lagtexten till följande: 

” För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människohandel för sexuella 

ändamål, olaga frihetsberövande eller försättande i nödläge och för underlåtenhet att avslöja 

sådant brott döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap…”64 

 

Lagen om människohandel för sexuella ändamål innebär sammanfattningsvis att man får en 

enhetlig lag som täcker in alla aspekter av problemet. Förutom själva handeln blir även försök 

och förberedelse samt underlåtenhet att avslöja människohandel kriminaliserat, vilket 

välkomnas av många. Brottet är än så länge gällande för gränsöverskridande människohandel 

men regeringen planerar att så snart som möjligt utöka lagen till att även kriminalisera 

människohandel inom landets gränser.65  

 

Redan när ärendet skickades ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer var det 

många som hade synpunkter på lagförslaget. En stor majoritet av de remissinstanser som 

yttrade sig i ärendet tillstyrkte eller lämnade förslaget utan erinran. Hovrätten över Skåne och 

Blekinge liksom Malmö tingsrätt avstyrkte dock kommitténs förslag och ifrågasatte behovet 

av att införa ett särskilt människohandelsbrott och angav som skäl att det inte var tillräckligt 

utrett vilka led i handelskedjan som inte var straffbara samt i vad mån det kunde föreligga 

                                                                                                                                                                                     
62 Regeringskansliet (2002)s 9 
63 SFS 2002:436 
64 SFS 2002:436 
65 www.regeringen.se/artikelarkiv/index.htm hämtad 2002-11-14 
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andra omständigheter som medför att straffvärda handlingar faller utanför det straffbara 

området.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Proposition 2002/2002:124 kapitel 5.4 sid 20-24 samt 28-32 
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6. ANDRA ÅTGÄRDER MOT MÄNNISKOHANDEL 

Enbart lagar kan inte lösa problemet med människohandel, men det är en grund att stå på för 

polis, jurister och berörda myndigheter och ett straffrättsligt skydd för offren. Det är heller 

inte meningen att regeringen enbart skall lagstifta på området. Men lagstiftningen är ett första 

steg mot att bekämpa problemet. Eftersom det handlar om ett gränsöverskridande brott, är det 

omöjligt att på egen hand bekämpa människohandel. Sverige kan genom lagar och olika 

åtgärder till viss del förhindra problemet men det krävs även mycket internationellt samarbete 

mellan EU-länderna samt mellan Sverige och aktuella länder i Östeuropa. Sverige stödjer 

även en rad insatser för att förebygga och bekämpa problemet bl.a. på västra balkan, i 

Baltikum samt Öst- och Centraleuropa genom Sida. Biståndet går både via internationella- 

och nationella organisationer. 

 

6.1 Svenska insatser 

Det svenska engagemanget för att bekämpa människohandel har ökat kraftigt under de senaste 

åren och flera initiativ har tagits inom bl.a. utrikes- och justitiedepartementet. Man kan säga 

att arbetet leder tillbaka till 1998 då riksdagen antog regeringens proposition om Kvinnofrid 

(1997/1998:55), den proposition ur vilken sedan sexköplagen uppkom. Kvinnofrid var ett 

omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa inte bara prostitution och människohandel, utan 

alla sorters våld mot kvinnor. Utgångspunkter var förbättring av lagstiftning, förebyggande 

insatser och bättre bemötande av offren. Flera myndigheter fick sedan både gemensamma och 

individuella uppdrag att utföra till och med 2002. Exempelvis skulle Brottsförebyggande 

Rådet förbättra kriminalstatistiken och Rikspolisstyrelsen se över sina metoder och rutiner vid 

brott mot kvinnor.67 Åklagarmyndigheterna har även upprättat ett åtgärdsprogram för att 

behandla alla former av kvinnligt våld enligt mer effektiva utredningsmetoder och få en 

snabbare lagföring.68  

 

Regeringen har inrättat ett "Nationellt råd för Kvinnofrid". Syftet med rådet är att utgöra ett 

rådgivande organ för frågor som rör våld mot kvinnor och förstärka regeringens arbete med 

dessa frågor. Rådet ska vara ett forum där regeringen kan utbyta erfarenheter och idéer med 

företrädare för organisationer och forskare som är engagerade i frågor som rör våld mot 

kvinnor. Rådet ska också uppmärksamma problemområden som behöver åtgärdas. 69 På 

                                                           
67 Regeringskansliet: Faktablad 2001 sid 1-2 
68 Regeringskansliet: Faktablad 2001 sid 4 
69 www.regeringen.se PM  Näringsdepartementet/Regeringskansliet 2000-05-29 s 1-3 Hämtad 2002-11-27 
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departementsnivå är flera olika departement inblandade i frågan om människohandel för 

sexuella ändamål.  De tre departement som kanske mest jobbar med detta är 

justitiedepartementet, näringsdepartementet och socialdepartementet. Jag skall här nedan titta 

lite närmare på lite av de åtgärder som dessa arbetat med under år 2002: 

 

Justitiedepartementet har utarbetat en proposition för Sveriges 

ratificering/tillträde/godkännande av FN:s protokoll mot människohandel (som 

tilläggsprotokoll till FN:s barnkonvention) och man väntar nu på att få lägga upp sin 

proposition under riksmötet i december 2002.  

 

Näringsdepartementet har uppmärksammat olika frågor angående våld mot kvinnor, 

prostitution och kvinnohandel i Sverige och tog i juni 2001tillsammans med 

Justitiedepartementet initiativet till ett nordiskt/baltiskt samarbete (se ovan) som genomförts 

under 2002.  

 

Socialdepartementet har arbetat med en kartläggning av kunskaper om sexuell exploatering 

av barn i Sverige och har fått en särskild funktion inom Östersjörådet där man tillsatt en 

arbetsgrupp för samarbete i barnfrågor och frågor om människohandel.70 Dessutom har man 

som ett led i detta kvinnofridsuppdrag tagit initiativ till en portal på Internet kallad 

Kvinnofridsportalen, där femton statliga myndigheter samverkar. Dessa myndigheter 

finansierar även portalen och är var och en ansvariga för det material som finns på sidan. 

Portalen är ett faktacentrum på Internet med information om kunskapsutveckling och praktiskt 

arbete inom området våld mot kvinnor och med länkar till statliga myndigheter, kommuner, 

landsting, länsstyrelser samt till frivilliga organisationer och universitet. Det material om våld 

mot kvinnor som finns publicerat på portalen finns även hos de medverkande aktörerna.71  

 
6.2 Anhörigkommittén 
Regeringen beslutade i maj 2000 att tillsätta en kommitté med uppdrag att utreda 

utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring till Sverige.  I november samma år 

utvidgades kommitténs uppdrag till att även utvärdera och göra en översyn av 

utlänningslagens bestämmelser angående människosmuggling.72Kommitténs uppdrag vad 

gäller människohandel begränsades emellertid till att söka finna vägar att underlätta 

                                                           
70 www.regeringen.se Utrikesdepartementet PM 2002-08-26 
71 www.kvinnofrid.se 
72 SOU 2002:69 s. 13 
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lagföringen och finna tillvägagångssätt som bättre tillgodoser offrens behov.73 I UtlL 10 

kapitel finns bestämmelser om straffansvar m.m. för de som begår brott mot denna och de 

innebär bl.a. att det är straffbart att hjälpa en utlänning att resa in i Sverige i strid med 

gällande bestämmelser, att det är straffbart att i vinstsyfte organisera resor till Sverige för 

utlänningar som inte har tillstånd att resa in i landet.74 Bristen på möjlighet för en utlänning att 

stanna kvar i landet för en utredning har lett till att kvinnor avvisats från landet endast efter 

inledande polisförhör, vilket har gjort bevisläget svårt. Kommittén har funnit ett behov av att 

vid allvarlig brottslighet kunna låta bevispersoner stanna i Sverige för att bistå polis och 

åklagare i utredningen. Detta skall göras genom att en särskild tidsbestämmelse  införs i 

utlänningslagen om att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får ges till utlänning om det kan 

anses befogat. Detta förslag nämns även i kommitténs direktiv som ett alternativ till dagens 

lagföring. Kommittén har även kommit fram till att för vissa offer inte är skäligt att enbart 

diskutera tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det kan finnas tillfällen då offrets önskan och 

situation kan utgöra skäl även för permanent uppehållstillstånd.75  

 

I Sverige finns än så länge relativt liten erfarenhet av att i utredningar behålla en bevisperson i 

landet trots att hon eller han egentligen skulle avvisas. Kommittén menar att de skäl som finns 

för att tidsbegränsat uppehållstillstånd skall kunna ges för medverkan i förundersökning eller 

huvudförhandling i ett mål väger tyngre än de skäl som talar emot. Man har upprepade gånger 

under utredningsarbete fått erfara att många offer (de flesta) inte velat medverka i någon 

utredning utan istället velat återvända till sitt hemland, eller det land de rester ifrån. Likaväl 

kan det finnas offer som av olika skäl inte anser sig kunna återvända. Det kan handla om att 

de inte har någon familj, repressalier vid återvändandet m.m. Detta gör det skäligt att  inte 

enbart diskutera tillfälliga uppehållstillstånd utan även permanenta sådana då rimliga skäl 

finns, genom humanitära skäl.76 Ett alternativ till detta är att införa en särskild reglering av 

invandringen, men detta anser inte kommittén godtagbart av flera skäl bl.a. gör en specifik 

regel det svårare att ta hänsyn till de olika och ytterst personliga förhållanden som kan råda i 

varje enskilt fall, det finns redan en tillämpbar grund och fall kan bedömas enligt ungefär 

samma principer som andra fall av humanitär art. En särskild reglering skulle säkerligen 

också leda till avgränsningsproblem eftersom den skulle kräva en specificering av vilka brott 

                                                           
73 SOU 2002:69 s 221 
74 SOU 2002:69 s 13-14 
75 SOU 2002:69 s 19 
76 SOU 2002:69 s 238-240 
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som det skall vara frågan om eller vilka straffskalor som skall gälla för att det ska finnas skäl 

till uppehållstillstånd.77 

 

I korthet innebär kommitténs förslag om uppehållstillstånd att det skall finnas en möjlighet att 

ge tidsbegränsat uppehållstillstånd då det är befogat med hänsyn till genomförandet av 

utredningen. En utlänning som blivit offer för människohandel i samband med resan till 

Sverige eller under vistelsen bör i vissa fall även kunna ges permanent uppehållstillstånd på 

grund av humanitära skäl enligt nu gällande bestämmelser.78 I en del av kommitténs förslag 

till lagändringar anpassar man sig till ett direktiv och rambeslut från EU, rörande bl.a. vilka 

straffsatserna skall vara för människosmuggling. EU-direktivet gör det också olagligt att 

smuggla utländska medborgare genom ett land till ett annat sk. Transitsmuggling.79 

Kommitténs förslag bör kunna träda i kraft den 1 juli 2003 och, om allt går som planerat, 

anses kunna ge positiva effekter på det brottsförebyggande arbetet.80  

 

Mot detta reserverade sig bl.a. Gunilla Edelstam (kd) mot att förslaget inte ger något särskilt 

skydd för minderåriga och anser att det i lagförslaget borde stadgas att vård enligt 

socialtjänstlagen skall ges företräde utlänningslagens bestämmelser när det gäller unga 

kvinnor som utsatts för människohandel. Hon reserverade sig även mot att permanent 

uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl skall kunna beviljas i vissa fall, och därmed 

även möjlighet till uppehållstillstånd för kvinnans anhöriga. Edelstam menar att med ett 

sådant förslag riskerar vi att ge möjlighet till invandring åt personer som normalt inte skulle 

ha denna möjlighet.81 Bernt-Erik Ekeroth (mp) anser att offren själva ska få välja om de vill 

ha permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd under utredning så de 

kan resa hem om de så önskar.82 Ulla Hoffman (v) reserverade sig mot kommitténs förslag att 

endast införa möjlighet till tidsbegränsade uppehållstillstånd för kvinnor och barn som varit 

offer för människohandel, utan även borde kunna ges till samtliga offer för människohandel. 

Dessutom anser hon inte det är rätt att kvinnan skall ha möjlighet att stanna i Sverige så länge 

utredningen pågår och sedan skickas tillbaka hem eftersom det också enligt Hoffman är en 

form av exploatering av offret.83 

                                                           
77 SOU 2002:69 s. 242 
78 SOU 2002:69 s 235 
79 Dagens Nyheter 27/8 2002 
80 SOU 2002:69 s 21 
81 SOU 2002:69 275-276 
82 SOU 2002:69 s 277-278 
83 SOU 2002:69 s 280-282 
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En stor del av kritiken mot förslaget handlar om just de tidsbegränsade uppehållstillstånden. I 

enlighet med Ulla Hoffman menar många att detta även gör staten till en exploatör av 

kvinnorna i den mening att man utnyttjar dem så länge man har nytta av dem (vid 

utredningen) och sedan skickas de hem till ett liv i lika stor  misär som de lämnade. Många 

gånger blir det kanske än värre för dem då de kanske vittnat i rättegångar och har repressalier 

att vänta i hemlandet. Men kommitténs ordförande Per Sahlberg, menar ändå inte att det är 

rätt att offren automatiskt skall få stanna i Sverige och anger följande som skäl:  

”- Jag tror inte att någon vill ha prostitution som alternativ väg in i Sverige. Redan nu finns 

möjligheten att få permanent uppehållstillstånd av humana skäl”84 

 

6.3 Ansvarsrollen 

Ett ofta återkommande problem/dilemma när det gäller svårlösta och besvärliga frågor är det 

byråkratiska systemets effektivitet vad gäller att skjuta bort ansvarsområdet från en myndighet 

till en annan. Kvinnoforum –en stiftelse och organisation för bekämpandet av kvinnohandeln, 

kritiserar regeringen och de svenska myndigheterna och menar att de försöker slippa ta sitt 

ansvar för dessa prostituerade. Ingen myndighet säger sig bära det yttersta ansvaret och det är 

oklart vilken myndighet som är ytterst ansvarig. Kvinnoforum kom år 2002 med en rapport 

om socialt stöd till offer för människohandel i Sverige där man intervjuat ett antal tjänstemän 

på olika organisationer och myndigheter. Resultatet av rapporten visar att man är medveten 

om att problemet finns ute i samhället och många av de intervjuade har kommit i kontakt med 

offer för människohandel. Men trots att viljan är god så är frågan om hur man skall hjälpa 

dessa människor på bästa möjliga sätt förenat med många problem. Det handlar enligt 

Kvinnoforum om finansiella problem, beredskapsproblem, otillräcklig information och 

kunskap, utvisningen av kvinnorna ur landet m.m. som alla försvårar det sociala arbetet och 

stödet.85 Det framgår även av rapporten att samarbetet mellan organisationer och myndigheter 

är rätt stort, men att ansvarsfördelningen ofta är oklar.86  

 

Vad som behövs för att myndigheterna skall ta sitt ansvar är en tydlig rollfördelning. I brist på 

en sådan och lämpliga handlingsplaner försöker de istället lasta över problemen på olika 

frivilligorganisationer. Men inte heller dessa organisationer har resurser att hjälpa, och 

                                                           
84 CITAT Dagens Nyheter 27/8 2002 
85 Kvinnoforum Rapport s 7-9 
86 Kvinnoforum Rapport s 16 
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definitivt inte befogenheter att göra så mycket annat åt saken än att försöka slussa dem vidare 

till kvinnojourer, socialtjänsten eller polis. Carolina Wennerholm, projektledare på 

Kvinnoforum och delaktig i rapporten angående socialt stöd till offer för människohandel , 

menar att människohandel har blivit en innefråga de senaste åren. Alla är överens om att det 

är förfärligt och det ordnas konferenser och seminarier runt hela Europa där man diskuterar 

effekter, åtgärder och samarbeten, men av konkreta åtgärder ser man inte mycket.87 

 

Av tre tillfrågade myndigheter och tre tillfrågade departement var det endast 

Rikspolisstyrelsen och Migrationsverket svarade på kvinnoforums kritik. Från 

rikspolisstyrelsen svarade man att de endast var en central förvaltningsmyndighet för landets 

polisväsende och därmed inte kunde ta ställning till nödvändiga åtgärder. Detta, menade dom, 

föll på de lokala polis- och åklagarmyndigheterna utifrån riksdagens och regeringens 

prioriteringar.88 Migrationsverket svarade emellertid att samarbetet mellan regering och 

myndigheter samt mellan myndigheterna fungerar bra och att det är den fysiska lösningen 

som är problemet. Det är meningen att kvinnorna skall få hjälp av socialtjänsten i första hand, 

men många av dessa kvinnor är sedan tidigare eller har blivit drogberoende. De kvinnojourer 

som skall finnas till hands för offren tar inte emot missbrukande av förklarliga skäl. Ibland 

finns det kanske inte plats för fler kvinnor på dessa kvinnojourer. Då förekommer det att de 

slussas runt för att få tak över huvudet. Det förslag som anhörigkommittén lagt fram om 

tillfälliga uppehållstillstånd finns redan att tillgå, menar man på Migrationsverket. Åklagare 

och polis kan göra en ansökan direkt till riksdagen och få ett tillstånd godkänt. Kvinnorna 

själva vill dock oftast hem så fort som möjligt och slippa rättegång eftersom Sverige för dem 

blivit ett land där de förnedrats och utnyttjats. Problemet som Wennerholm kritiserar är 

egentligen hur dessa offer vid den första kontakten snabbt skall få tak över huvudet, och 

vidare hur skyddet för de kvinnor som ställer upp i rättegångar skall organiseras. Slutligen 

säger man även att det här är en naturlig företeelse och att kritik är oundvikligt. Alla som har 

egna intressen i en fråga, vill att deras intressen skall prioriteras främst. Tyvärr räcker inte 

pengar och andra resurser till för alla och man måste prioritera. Enligt Migrationsverket görs 

dock mycket för närvarande, för att försöka komma åt problemet i Sverige.89 

 

 

                                                           
87 Dagens Nyheter 19/10 2002 
88 svar från Bo Hägglund, Rikspolisstyrelsen (se Bilaga) 
89 Telefonintervju med Wiiu Lillesaar på Migrationsverket 2002-12-19 
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7. SAMMANFATTANDE ANALYS 

Människohandeln ökar runt om i världen men det är svårt för polisen att säkert veta hur 

mycket människohandeln ökar i Sverige, eller om man bara upptäcker fler fall. På grund av att 

detta sker dolt för myndigheter så finns det heller ingen god möjlighet att kunna 

resultatutvärdera åtgärder. Men om vi antar att den ökar i Sverige eftersom den ökar i andra 

länder, så måste dess orsaker försöka förklaras. Att människohandel över huvud taget 

förekommer beror helt enkelt på att det finns en marknad för det och det är sorgligt nog vi i 

västvärlden som står för den huvudsakliga delen av efterfrågan på kvinnor. Till Sverige 

kommer främst östeuropeiska kvinnor som fallit offer för människohandeln –kvinnor  som 

ofta blivit lurade, övertalade eller till och med bortrövade. Trots att många förstår att de ska 

prostituera sig i Sverige, har de ingen aning om under vilka missförhållanden detta kommer 

att ske. De blir fråntagna sina pass, hotas till tystnad, misshandlas och görs ofta beroende av 

droger för att öka sin beroendeställning till sin manliga eller kvinnliga hallick. Orsakerna till 

att kvinnorna tvingas till prostitution är många men mycket bottnar i det kaos som 

Sovjetimperiets sammanbrott förde med sig efter 1989. Omvandlingen till marknadsekonomi 

utan nödvändiga sociala skyddsnät för medborgarna har för många –främst kvinnor, lett till 

ökad fattigdom. Arbetslösheten är hög och utbildningsnivån låg samtidigt som allt fler 

kvinnor lämnas av sina män och tvingas försörja sig och sina barn på egen hand. Till detta 

kommer även könsdiskriminering samt en föreställning hos många av kvinnorna om 

Västeuropa som ”det gyllene landet” där deras problem kommer att lösa sig. En dröm som 

krossas så fort de kommit innanför gränserna och hamnar i ett nytt helvete, många gånger 

kanske värre än vad de kommit från. 

 

Orsakerna till varför människohandel för sexuella ändamål ökar är kanske svårare att förklara 

om man ser till efterfrågan –köparna. Jag vågar inte göra något utlåtande om detta och jag har 

heller inte funnit något svar på detta under arbetes gång. Efterfrågan verkar inte vara något 

man fokuserar särskilt mycket på i Sverige. För att i alla fall knyta ihop detta resonemang 

antar jag att människohandeln ökar, och detta på grund av orsaker på både tillgångs- och 

efterfrågesidan. Tillgångssidan är främst ett problem som de östeuropeiska länderna själva 

måste lösa, förmodligen med både hjälp och påtryckning från våra länder i väst. Problemet är 

dessutom att tjänstemän i dessa länder ofta är politiskt korrumperade dels i den mening att 

poliser och tjänstemän på myndigheter som skall stödja och hjälpa kvinnorna också många 

gånger exploaterar dem sexuellt, dels även i den mening att de inte ovanligen tar mutor från 

smugglare.  
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Polisen och andra myndigheter tror att Sverige främst är ett transitland för vidare transport till 

övriga Europa. Polisen har under de tre sista åren upptäckt ungefär 200-500 fall per år och 

sexköplagen tros ligga bakom det faktum att Sverige inte ses särskilt attraktivt för 

människosmugglare. Ändå kan mörkerantalet vara det dubbla. Innan sexköplagen hade man 

lagstiftning mot bl.a. koppleri och vissa bestämmelser i Utlänningslagen som tillsammans 

med andra brottsrubriceringar kunde fälla eventuellt skyldiga smugglare och hallickar. Med 

sexköplagen som trädde i kraft 1999 kriminaliserade man även sexköparna och en stor del av 

prostitutionsverksamheten gick under jorden, något som lagen kritiserades hårt för. Man 

kunde bl.a. inte längre använda männen som vittnen i rättegångar och det blev svårare att få 

fram uppgifter om prostitutionen i Sverige. Till skillnad från de flesta andra länders 

lagstiftning valde man i Sverige att kriminalisera köparen och inte kvinnorna, av den 

anledning att man såg kvinnorna som offer –ingen väljer att bli prostituerad. Det fanns 

fortfarande inte någon lag om människohandel så polis och åklagare fick använda sig av 

alternativa brottsrubriceringar som koppleri, olaga hot, olaga tvång, kidnappning samt 

sexköplagen och utlänningslagen för att komma åt hallickar och smugglare. Man ansåg att det 

fanns anledningar till att införa en lag som helt täckte in detta problemområde för att 

underlätta spaning, brottmål m.m. Dessutom tryckte FN på flera länder (bl.a. Sverige) i denna 

fråga efter antagandet av FN:s konvention angående människohandel. En kommitté tillsattes 

redan 1998 för att utreda ärendet och 2001 var deras utredning klar. Efter remiss och 

snabbehandling inom Justitiedepartementet antog riksdagen den nya lagen vid ett 

sammanträde i maj 2002. Den 1 juli 2002 fick Sverige äntligen sin lag om människohandel 

för sexuella ändamål, något som i jämförelse med den unika sexköplagen kom sent då flera 

andra europeiska länder redan infört lagar mot människohandel. Lagen innebär att alla led nu 

kriminaliserats, från underlåtelse att avslöja människohandel till den faktiska handeln med 

kvinnor. Än så länge gäller bara lagen när det är fråga om människohandel mellan länder, 

men skall i framtiden även kunna gälla för fall av människohandel inom Sveriges gränser.  

 

På grund av sexköplagens kriminalisering av männen kan man i stort sett bara använda sig av 

kvinnorna vid förhör och rättegångar, men på grund av utlänningslagens bestämmelser utvisas 

idag kvinnorna efter inledande polisförhör. Därför insåg man snabbt att man måste tillsätta en 

ny kommitté för att utreda hur man kunde förändra reglerna för människohandelsoffer. 

Anhörigkommittén som den kallades kom med förslaget om att införa tidsbegränsade 

uppehållstillstånd för kvinnorna så de kunde stanna i Sverige som vittnen under rättegången, 
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samt i vissa fall även ge möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Även denna utredning har 

fått mycket kritik och jag håller med att det låter väldigt konstigt att ge kvinnorna 

uppehållstillstånd så länge de behövs för att tjäna ett syfte –att få förövarna fällda. Sedan ska 

de skickas tillbaka till sitt hemland och vem vet vad som väntar dem där när de vittnat. På det 

här sättet exploateras ju kvinnorna även av svenska staten. Samtidigt är det kanske fel  att 

offer för människohandel automatiskt skall erhålla flyktingstatus. I alla fall inte innan det är 

ordentligt utrett på vilka grunder och hur man kan minimera riskerna för att det missbrukas. 

Det är ju inte meningen att folk från öststaterna skall kunna utnyttja en sådan möjlighet för att 

ta sig till väst.  

 

Lagstiftning är dock inte tillräckligt för att stoppa problemet med människohandel, utan ger 

bara en grund att stå på. Det är emellertid viktigt att ha en stabil grund, dels för polis och 

åklagare när de avslöjar fall av människohandel och bygger upp mål och dels för berörda 

myndigheter så de vet hur de ska arbeta. Många svenska insatser är av internationell karaktär, 

bl.a. genom ekonomiskt bistånd till Östeuropeiska länder, EU-samarbete samt samarbete med 

och stöd till olika icke-statliga organisationer. Sverige har även tagit flera internationella 

initiativ för olika samarbeten och kampanjer, men eftersom meningen var att endast fokusera 

på nationella åtgärder ska jag bara redogöra för dessa.  

 

Förutom lagstiftning har både regeringen och olika myndigheter ordnat ett stort antal 

seminarier och konferenser för att diskutera problemet och vad man kan göra åt det, 15 

myndigheter i samverkan under initiativ av socialdepartementet har öppnat en Internetportal 

kallad ”kvinnofridsportalen” där man informerar om alla möjliga sorters våld mot kvinnor, 

rikspolisstyrelsen har förbättrat sina rutiner och åklagarmyndigheterna har upprättat ett 

åtgärdsprogram gällande brott och våld mot kvinnor. Regeringen har inrättat ett råd för 

kvinnofrid som skall hjälpa regeringen med erfarenheter och idéer i kampen mot 

kvinnovåldet. Justitiedepartementet har utarbetat en proposition för godkännande av FN-

protokollet mot människohandel m.m. Jag har inte kunnat se att regeringen genomfört några 

åtgärder just mot människohandel annat än i form av lagstiftning. I övriga fall är det insatser 

mot kvinnovåldet i stort, där människohandel ingår.  

 

Detta problem är säkerligen inte lätt att handskas med bl.a. på grund av att det kräver mycket 

resurser och trots att det är ett ökande problem i samhället så finns det andra saker som måste 

prioriteras, men alla som har särskilda intressen vill ju att deras område skall prioriteras 
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främst. Kanske borde regering och riksdag ta till mer konkreta åtgärder för att förebygga 

problemet på nationell basis och ta itu med det medan det kanske ännu är under kontroll, men 

människohandel är också en ekonomisk fråga som kräver stora resurser. Vad gäller kritiken 

mot myndigheterna och deras avståndstagande från ansvarsrollen finns ju tyvärr en 

inneboende tröghet i det politiska systemet som gör att detta problem är svårt att lösa på ett 

snabbt och effektivt sätt.  

 

Som teoretisk bas valde jag Swedners tankeram angående socialt välfärdsarbete. Jag ser detta 

problem som ett resursproblem, att samhället saknar vissa resurser som är nödvändiga för att 

tillgodose vissa människors behov. I Sverige idag råder resursbrist på detta område, både 

inom polis, rättsväsende och socialtjänst. Detta leder till att vissa människor (i detta fall offren 

för människohandel) inte kan få den hjälp de behöver i den utsträckning de borde. Ett steg på 

vägen för att komma tillrätta med detta resursproblem är lagstiftning. Jag har i uppsatsen följt 

regeringens arbete med åtgärder mot människohandel och tänker här använda Swedbergs fem 

faser på arbetet med den nya lagen om människohandel för sexuellt ändamål:  

Regeringens mål var att få en lag som täckte in alla aspekter av brottet under en rubrik. 

Kunskapsproduktionen kunde man se i sexualbrottskommitténs utredning, för att regering 

skulle kunna skapa sig kunskap och en överblick –en grund- att bygga vidare på. 

Redskapsproduktionen är de direktiv som kommittén och senare justitiedepartementet 

arbetade efter. Genomförandet är enligt Swedner den mest tidskrävande processen och det är 

mot detta som Kvinnoforum vänder sin kritik –att det inte ser ut som om någonting händer. 

Emellertid kan detta ses på flera sätt i detta fall med lagförslaget. Om man ser till att 

utredningen började redan 1998 har det varit en långsam process, men sett till den prioritet 

som beredningen gav ärendet fram till beslut var det ett häpnadsväckande snabbt 

genomförande. Utvärderingen av lagen kan sägas vara en analys om måluppfyllelse där det 

framkom att det önskade målet uppnåtts. Dock hade den nya lagen vissa effekter som kanske 

inte förutsetts, eller som man valt att inte se. Exempelvis har lagen än så länge bara kraft när 

människohandel sker mellan två länder, eller det faktum att problemet med huruvida 

kvinnorna skall få stanna i Sverige eller inte ännu inte blivit löst. Detta har bl.a. lett till nya 

utredningar om hur lagen skall kunna förbättras ytterligare.  
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Bilaga 1 
Brev skickat till myndigheter och departement 
 
Hej! 
 
Jag skriver till Er med anledning av den artikel som DN publicerade den 19/10  
2002 angående Kvinnoforums kritik mot svenska regeringen, departementen samt  
myndigheter, där författaren menar att trots åtskilliga konferenser och  
seminarier mot människohandel så stannar det vid ord -inte vid handling.  
Kvinnoforum menar att det krävs konkreta åtgärder och inte fler kampanjer.  
Eftersom jag skriver en C-uppsats i samhällskunskap på detta område skulle jag  
vara väldigt intresserad av Ert ställningstagande till denna kritik. Är  
kritiken befogad eller obefogad? Och om den är obefogad, varför märker vi ute i 
samhället inte av att någonting verkar hända på detta område?? 
Tacksam för svar så snart som möjligt 
Med Vänlig Hälsning 
Malin Karlsson 
Nygatan 36b 
941 33 PITEÅ 
0911/19659 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


