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Sammanfattning 
Arbetet behandlar människohandel för sexuella ändamål av gränsöverskridande 
karaktär och fokus ligger på lagstiftningen kring offret i processen. Sveriges inställning 
till människohandel, och i synnerhet till offret, är särskilt intressant med tanke på den 
nationella lagstiftningen som kriminaliserar sexköp.   

Internationell och regional rätt presenterar en enhällig definition av 
människohandel och stadgar vikten av att åtala och skydda. Det finns dock fortfarande 
ingen internationell, än mindre regional, konsensus om hur människohandelsoffret ska 
skyddas. I internationell rätt verkar skyddsåtgärder väga lika tungt som åtagandet att 
åtala, vilket dock inte återspeglas i regional rätt och nationell lagstiftning. Istället skapas 
en hierarki: åtala och sedan skydda. I Sverige finns enbart skydd för de som medverkar 
i brottmål. Det är beklagligt att Sverige så tydligt prioriterat åtalsfokus framför 
offerskydd, särskilt då länder som ger tidsbegränsat uppehållstillstånd och skydd utan 
krav på medverkan verkar ha fått offer att vittna i hög grad.  

Lagstiftaren verkar inte ha förstått människohandelsoffrets speciella situation. 
Ofta används hot om avvisning vilket gör att offret, så länge det inte ser sig själv som 
ett offer, är medveten om sin illegala status i destinationslandet. Det i sin tur föder en 
myndighetsskräck, inte sällan präglad av erfarenheter i ursprungslandet. 
Människohandel kan givetvis röra sig om tvångsförflyttning där offret aldrig har 
samtyckt utan blivit tvingat och förts bort och hållits med hjälp av våld, men en 
betydande del av offren har gett visst samtycke och sedan blivit vilseledda och 
utnyttjade. Därför ser offret sig sällan till en början som just ett brottsoffer och beter sig 
inte som myndigheter och lagstiftare förväntar sig. Att polis och rättsväsende utbildas 
och informeras om offrets situation för att korrekt kunna identifiera offer samt se till att 
deras rättigheter tillvaratas är därför viktigt. 

  I domarna syns att frivillighet och kontroll är nyckelord i domstolarnas 
resonemang. Prostitutionsdebatten kommer här in i bilden eftersom åsikter går isär när 
det gäller huruvida prostitution utgör exploatering, oavsett samtycke. Sverige har en 
helt avskaffande syn (abolitionist view) på prostitution, vilket innebär att det är alltid är 
exploaterande och att samtycke är irrelevant. Med tanke på detta torde Sverige ha ett 
annat utgångsläge än övriga länder för att se offret i människohandelsbrottet. Då finns 
en politiskt stark grund för att se prostitutionen som exploateringen per se med tanke på 
kriminaliseringen av sexköp. Vi efterfrågar dock detta synsätt inom rättsväsende och 
vidare att det återspeglas och tydliggörs i lagstiftningen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Människohandel är en modern form av slaveri och det drabbar redan utsatta grupper, 
främst kvinnor och barn. De vilseleds med drömmar om ett lättare liv i väst, 
kontrolleras med tvång och exploateras för ekonomisk vinning. Handeln har visat sig 
vara en lukrativ verksamhet eftersom ”varan” kan återanvändas. 

Den europeiska inställningen till arbetet mot människohandeln kan 
sammanfattas i: ”människohandeln måste omvandlas från en organiserad brottslig 
verksamhet med låg risk och hög avkastning till en verksamhet med hög risk och låg 
avkastning.”1 Detta visar en stark motivation att bestraffa gärningsmännen, men vad 
sker med offren? 

Den globala verksamheten lämnar få länder opåverkade, då de kan benämnas 
som antingen ursprungs-, transit- eller destinationsländer. Att ge pålitliga siffror på 
antalet drabbade är svårt och hör till brottets natur, då identifikation av offer är 
komplicerad. Med tanke på detta gör FN:s organ mot brott och narkotika (vidare 
UNODC) ogärna sådana uppskattningar, men den amerikanska Trafficking in Persons 
Report (vidare TIP Report) anger att år 2005 handlades uppskattningsvis 600,000 till 
800,000 personer.2 Denna siffra anger bara människohandel över internationella 
gränser. Siffror är dock ointressanta ur offersynpunkt. Varje offer är i stort behov av 
skydd och rättslig status. Det är en individ, oftast kvinna, vars grundläggande rättigheter 
blivit grovt kränkta.  
 

1.1 Syfte 
Människohandel inbegriper olika former av utnyttjande och kan ske inom ett land eller 
vara gränsöverskridande. Vårt syfte är att undersöka människohandel för sexuella 
ändamål av gränsöverskridande karaktär (vidare människohandel). I studien ämnar vi 
undersöka offrets situation i relation till rättsystemet, i synnerhet det svenska. 

Offer befinner sig vanligen illegalt i destinationslandet och för att uppfylla 
internationella åtaganden om att åtala handlare och skydda offer måste det finnas 
möjlighet för att förändra offrets rättsliga status; vi vill se hur en sådan bedömning görs 
samt om båda behov tillgodoses. Studiens syfte är alltså att klargöra eventuella problem 
med rådande lagstiftning och diskutera olika alternativa förändringar.  

Vittnen har stor betydelse för bevisföringen i människohandelsfall och därför är 
det viktigt att offer medverkar i förundersökningen och processen. Men offer kan också 
vara traumatiserade eller oförstående till synen att de är ett offer och därmed bete sig 
annorlunda än vanliga brottsoffer. Vi undrar om gällande rätt tar hänsyn till detta. 

1.2 Frågeställningar 
Vi vill undersöka hur den svenska regleringen som berör människohandelsoffret ser ut 
och om den nationella lagstiftningen är kompatibel med internationella avtal. Har lagen 
fått avsedd effekt?  

                                                 
1 III, (EG-)Kommissionens meddelande (514) 18.10.2005 till Europaparlamentet, Bekämpning av 
människohandel –en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan 
2 Trafficking In Persons Report, U.S. Department of State Publication 11335, Office of the Under 
Secretary for Global Affairs, 2006 
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Sverige har en unik syn på kvinnan i prostitution; påverkar detta 
människohandelsbrottet?  

Människohandelsoffer beter sig inte som ”vanliga brottsoffer”; tas tillräcklig 
hänsyn till människohandelsoffers speciella situation och vilken problematik det finns 
kring offrets beslut att medverka i processen? 
 

1.3 Metod och material 
Vi har valt att ha en rättsdogmatisk metod som grund för att klargöra gällande rätt. 
Därefter kommer vi att använda empiriskt material och föra in olika perspektiv för att 
granska hur gällande rätt tillämpas och hur den bör utvecklas för att syftet ska få 
genomslag.  

När vi fokuserar på människohandelsoffrets speciella situation kommer vi att 
utgå från intervjuer med personer som arbetar med människohandel på olika sätt. 
Intervjuer används i arbetet som kommentarer på gällande rätt och belyser olika 
ståndpunkter och problem. Intervjuerna är alltså ej menade att användas som direkta 
källor för att visa hur gällande rätt ser ut, utan snarare kommentera varför den tolkas 
som den gör. Syftet med att inte enbart använda rättskällor och rättsdoktrin är att få 
andra perspektiv; eftersom människohandelsoffer sägs bete sig annorlunda än vanliga 
brottsoffer är det nödvändigt att kliva utanför de rättsdogmatiska ramarna.  

I arbetet belyses vissa feministiska rättsteorier för att förklara skillnader i 
lagstiftning mellan olika länder och även mellan lagstiftaren och rättstillämpare i 
samma land. Eftersom majoriteten av människohandelsoffer för sexuella ändamål är 
kvinnor finns anledning att använda sig av dessa för att förklara rättstillämpningen. Vi 
har eftersträvat att lyfta fram polariserande sidor när det exempelvis gäller synen på 
kvinnan i prostitution. Utöver rättslig feministisk doktrin har doktrinen som använts 
bestått av studier som även berör migrationslagstiftningens område. 

Från doktrinen lyfts exempel på hur andra länder lagstiftat kring 
människohandelsoffret och vissa mindre jämförelser görs med svensk lagstiftning och 
tillämpning. Flertalet källor används för varje land för att försöka få fram både för och 
nackdelar med respektive system och få svar på om alternativ som diskuteras kan vara 
lämpligt att införa i Sverige.  
 

1.4 Avgränsning 
Människohandel kan inbegripa olika former av utnyttjande och kan ske inom ett lands 
gränser, men vi undersöker enbart människohandel för sexuella ändamål av 
gränsöverskridande karaktär. Vi undersöker inte brottet människohandel som sådant; 
fokus ligger på lagstiftningen kring offret i processen. Vi är medvetna om att barn har 
speciella behov och att rättssystemets krav på samarbete kan påverka barn annorlunda 
än vuxna, men vi har valt att undersöka offret som vittne, utan ett specifikt 
barnperspektiv.  

Människohandel är ett brott mot person; människosmuggling däremot är ett 
brott mot staten, ett s.k. offerlöst brott, där utlänningen är både initiativtagare och 
benefitär. Ibland kan dock vad som börjat som människosmuggling utvecklas till 
människohandel, vilket nämns i arbetet, men människosmuggling faller annars utanför 
arbetet. Det finns i doktrinen röster som hävdar att EU-staternas migrationspolitik och, 
med Schengen-avtalet, hårdare yttre gränser tvingar de som desperat vill immigrera till 
EU att göra så illegalt och att de då löper stor risk att hamna i händerna på 
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människosmugglare och människohandlare. En ingående undersökning av detta skulle 
dock leda oss långt bort från vårt fokus på offret i rättsprocessen.  
 
 

2 Reglering kring människohandelsoffret 

2.1 Internationell rätt 
De internationella avtal som finns är resultatet av många års internationellt arbete mot 
människohandel.3 Arbetet var från början inriktat mot slavhandel, prostitution m.m. och 
skulle stärka utsatta grupper, såsom kvinnor och barn, och deras rättigheter. Det finns 
numer flera dokument som omfattar människohandel. Det viktigaste är utan tvekan 
Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med 
människor, särskilt kvinnor och barn4 (vidare Palermoprotokollet). Andra 
internationella överenskommelser som är relevanta för brottet människohandel är 
Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna5 (ICCPR), 
Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor6 (CEDAW), 
Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter7 (Barnkonventionen) och 
dess fakultativa protokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi8.  

2.1.1 Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande 
av handel med människor, särskilt kvinnor och barn 

Palermoprotokollet, som är ett tilläggsprotokoll till Förenta Nationernas FN:s 
konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet9, är det första globala 
bindande avtalet som definierar människohandel.10 Syftet med Palermoprotokollet är att 
stater ska åta sig att kriminalisera människohandel såsom definierat i art 3 och att få till 
en internationell harmonisering (art 5) som kan utgöra grunderna för ett internationellt 
samarbete mot människohandel. Eftersom det är ett komplement till FN:s konvention 
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet ska hela protokollet tolkas i enlighet 
med denna (art 1). Vidare ska Palermoprotokollet inte påverka staters övriga 
folkrättsliga åtaganden, såsom de som återfinns i Flyktingkonventionen11 och 
konventioner om mänskliga rättigheter. Tolkningen ska också ske i enlighet med så 
kallade internationellt erkända principer om icke-diskriminering (art 14).  

Arbetet med det som nu blivit en internationellt giltig definition av 
människohandel handlade i stor utsträckning om formulering och ordval, särskilt 

                                                 
3 Sedan tidigare finns bl.a. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 
Exploitation of the Prostitution of Others GA Res. 4/317, 2 December 1949 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime GA Res. 55/25 15 
Nov. 2000 annex II  
5 International Covenant on Political and Civil Rights GA Res. 2200A (XXI) 16 December 1966 
6 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women GA Res. 34/180 18 
December 1979 
7 United Nations Convention on the Rights of the Child GA Res. 44/25 20 November 1989 
8 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child  
prostitution and child pornography GA Res. 54/263 25 May 2000 
9 United Nations Convention against Transnational Organized Crime GA Res. 55/25 of 15 November 
2000 
10 Prop 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel, s 10 
11 Convention relating to the Status of Refugees GA Res. 5/429 of 14 December 1950 
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användningen av ord som tvång (coersion) och samtycke (consent).12 Ideologiskt talar 
man om två läger när det gäller synen på vad tvång, och därmed möjlighet till 
samtycke, innebär.  

Ett perspektiv är att fokusera på tvång och användandet av otillbörliga medel. 
Enligt detta perspektiv består den kriminella handlingen i synnerhet av användandet av 
dessa, det vill säga omständigheterna runt och fram till nästa del av brottet, nämligen 
den sexuella exploateringen. Här besitter ordet samtycke ett värde, trots att sexuell 
aktivitet som i prostitution kan äga rum. Det speglar en tro på självbestämmanderätt. 
Prostitution är valbart och inte i sig exploaterande.13  

Det andra perspektivet, även kallat ’den avskaffande synen’ (the abolitionist 
view)14, fokuserar på den sexuella aktiviteten, prostitutionen, och likställer den med 
exploatering. Detta innebär att frågan om samtycke är helt irrelevant. Prostitution är 
exploatering och ska alltid ses som otillåten – trots samtycke och helt utan krav på 
tvång. Det val som ett eventuellt samtycke utgör, är bara en konsekvens av en persons 
omständigheter. Dessa kan vara präglade av faktorer som fattigdom, okunskap och har 
kapaciteten att göra vissa grupper speciellt utsatta för att göra ovanstående val.15 

Att båda läger såg det slutliga resultaten som en seger ger en tydlig bild av att 
protokollet och artikel 3 (b) är ett möte mellan de båda synsätten.16 Samtycke görs 
irrelevant om något av de otillbörliga medel som listats i art 3 (a) använts. Det öppnar 
för möjlighet att samtycka till exploatering, men lämnar frågan om prostitution till den 
nationella lagstiftningen, enligt protokollets förarbeten.17 Förhandlingarna gällde också 
huruvida det bör krävas gränsöverskridande inslag för att brottet skulle falla under den 
internationella definitionen av människohandel. Enheten bakom konventionen och 
Palermoprotokollet är UNODC vars område är de gränsöverskridande brotten varvid 
diskussionen utgick därifrån. Slutligen konkluderades att ett faktiskt förflyttande över 
landsgränser inte alltid är nödvändigt för att brottet ska falla under människohandel. Det 
ska dock vara gränsöverskridande till sin natur, vilket anges under tillämpningsområde 
(art 4).18 Att få till stånd en internationell definition av brottet var en markant 
framflyttning i arbetet mot människohandel, men protokollet har kritiserats för att 
förvisso fastställa en definition, men en sådan som är oklar och vid.19  

Utöver målet att få till stånd en unison internationell kriminalisering av brottet 
människohandel, strävar avtalet (under kapitel II) mot en enhetlig syn på skyddet av 
människohandelsoffer (victim protection). Artikel 6 behandlar skydd av och bistånd till 
offer, bland annat att tillgodose offrets behov av sekretess i rättsprocessen, att informera 
om de förfaranden som rör rättsprocessen på de språk som är bekant för offret samt att 
tillförsäkra offren biträde. Vidare uppmuntras till nationella lösningar som erbjuder 
lämpligt boende samt medicinskt, psykologiskt och materiellt stöd. Artikel 7 syftar till 
att betona vikten av att stater vidtar åtgärder för att förändra offrets rättsliga status. 
                                                 
12 Rijken, Conny; Trafficking in Persons, Prosecution from a European Perspective, 2003, s 66 
13 GAATW tillhör de som under arbetet med protokollet lobbade för en icke-avskaffande syn på 
människohandel, se Munro, Vanessa; Stopping traffic? A comparative study of the responses to the 
trafficking in women for prostitution, 2006, s 325 
14 Lobby-grupper såsom CATW, se Munro, s 325  
15 Rijken, s 62 
16 Munro, Vanessa E; Stopping traffick? A comparative study of responses to the trafficking in women 
for prostitution, 2006, s 326 
17 Travaux préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, UNODC, United Nations Publication 
E.06.V.5, 2006 New York 
18 Rijken, s 67 
19 Askola, Heli; Legal responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union, 
2007, s 126 
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Offrets rättsliga status i destinationslandet (eller transitlandet) är vanligen illegal. Om 
ett offer inte har möjlighet att stanna i destinationslandet, genom att de ges tillfällig 
eller permanent rättslig status, kan migrationsmyndigheter sätta nationella 
utlänningslagar före statens åtaganden att vidta rehabiliterande åtgärder enligt 
Palermoprotokollets artikel 6 och avvisa offer p.g.a. att de vistas illegalt i landet. 
Artikel 7 i Palermoprotokollet tar därför upp möjligheten att lagstifta för att ge offret 
tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd. Artikel 8 berör vikten av att assistera 
vid återvändandet. Stater ska beakta att återvändandet ska ske med vederbörlig hänsyn 
till personens säkerhet och till hur offrets situation ser ut beroende på rättsprocessen. 
Artiklarna 7 och 8 innebär i sina formuleringar ”skall /…/ överväga att vidta 
lagstiftningsåtgärder” (shall consider) dock inte obligatorium för staterna och än så 
länge innehåller internationell rätt exempelvis inte ett förbud mot att använda nationell 
migrationslagstiftning och avvisa offer framför åtaganden att skydda och/eller 
rehabilitera.20 

Sverige kommenterar detta i förarbetet om Sveriges tillträde till 
Palermoprotokollet. ”Åtagandet i artikel 7 i FN-protokollet innebär inte mer än en 
skyldighet att överväga att genomföra åtgärder. Redan härav torde följa att åtagandet 
inte medför några behov av lagändringar i denna del.” Man hänvisar till möjligheten för 
offer som medverkar i brottmål att få tidsbegränsade uppehållstillstånd och offrens 
möjlighet att själva söka asyl och bedömer detta vara tillräckligt för att Sverige ska leva 
upp till åtaganden i artikel 7.21 
  

2.1.2 Internationella mänskliga rättighetstraktat 

Människohandel har kallats den moderna formens slaveri.22 Förbudet mot slaveri är en 
av de grundläggande mänskliga rättigheterna och har uppnått jus cogens-status.23 
Förbudet stipuleras genom artikel 8 i ICCPR. Huruvida människohandel kan falla under 
förbudet mot slaveri är fortfarande öppet för diskussion, men stöds bland annat av att 
Romstadgan24 inkluderar människohandel i brott mot mänskligheten. Internationella 
tribunalen för det forna Jugoslavien kom till samma slutsats i Foca-fallet, där sexuell 
exploatering sågs som ett brott mot mänskligheten.25 Människohandel skulle även 
kunna innebära en kränkning av andra mänskliga rättigheter såsom förbudet mot tortyr, 
omänsklig och förnedrande behandling, artikel 7 i ICCPR samt tortyrkonventionen 26.  

CEDAW och Barnkonventionen är andra mänskliga rättighetsavtal som har 
relevans för människohandelsbrottet. Artikel 6 i CEDAW binder stater att med effektiva 
medel motarbeta all typ av handel (traffic) med kvinnor och skiljer på människohandel 
för sexuella ändamål och den sexuella exploatering prostitution (art 6). 

Enligt Barnkonventionen ska konventionsstaterna vidta åtgärder för att förhindra 
bortförande och försäljning av barn. År 2000 antogs ett fakultativt protokoll angående 
försäljning av barn som ska ge utökat skydd för de barn som befinner sig i riskzonen för 
att utsättas för människohandel.  
 
                                                 
20 Rijken, s 73 
21 Prop 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel, s 37 
22 TIP Report, se Condoleezza Rice i förordet 
23 Rijken, s 74 
24 Rome Statute of the International Criminal Court A/CONF.183/9 of 17 July 1998 
25 Rijken, s 77 
26 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment GA 
Res. 39/46 of 10 December 1984  
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2.2 Regional rätt - Europa 
Politiskt har människohandel varit en fråga av relativt litet intresse fram till början av 
90-talet.27 De viktigaste regionala juridiska instrumenten i Europa innefattar Europeiska 
Unionens beslut att bekämpa människohandel28 och Europeiska Unionens råds direktiv 
(vidare EG-direktivet) om tidsbegränsat uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare 
som fallit offer för människohandel eller som fått hjälp till olaglig invandring och vilka 
samarbetar med de behöriga myndigheterna29. Kritik har riktats mot dessa dokument då 
båda primärt ser till att harmonisera människohandelslagstiftningen inom EU. Endast 
sekundärt har de belyst frågor som skydd och garantering av säkerhet av offret.30 År 
2005 kom Europarådets människohandelskonvention31 som uttryckligen sätter offret i 
fokus. Medlemsstater är bundna till avtalen i den mening att den nationella 
lagstiftningen ska uppfylla avtalens minimikrav. 

2.2.1 EU:s rambeslut mot människohandel 

Rambeslutet innebar inte en första regional överenskommelse om människohandel.32 
Det är dock det första juridiskt bindande dokumentet. Harmonisering av definitionen av 
människohandel ägde rum, i och med rambeslutet, till följd av att kommissionen år 
2000 lagt fram förslag om ett avtal ”on combating trafficking in human beings”. 
Palermoprotokollet var blåkopian i skrivandet av rambeslutet, vilket finns återgivet i 
preambeln. Det gör givetvis att definitionen är påfallande lik, dock har rambeslutet 
uteslutit att brottet ska begås av en organiserad brottslig grupp eller att det ska vara 
gränsöverskridande till sin natur. Det sistnämna gör att nationell människohandel 
omfattas av rambeslutet. I rambeslutet används ordet ”missbruk” (abuse) bara i relation 
till ”missbruk av auktoritet eller en position av sårbarhet/utsatthet” (abuse of authority 
or of a position of vulnerability). Olyckligtvis ändrades originaltexten till att gälla 
enbart missbruk av de nämnda och gjorde därmed listan uttömmande. Originaltexten 
innehöll formuleringen ”en annan form av missbruk” (another form of abuse) vilket 
skulle ge större tolkningsutrymme och framförallt vidhålla en öppenhet inför vad 
missbruk kan tänkas betyda.33 Rambeslutet kritiserades givetvis för att inte inkludera 
frågorna om skydd för offer.34 
 

2.2.2 EG-direktivet om tidsbegränsat uppehållstillstånd 

EG-direktivet antogs som ett svar på kritiken mot rambeslutet och syftar till att 
harmonisera medlemsstaters lagstiftning när det gäller offrets rättsliga status. I EG-
direktivet anges att bekämpandet av människohandeln och personer som utnyttjar 
immigranter är en del i hanteringen av den illegala immigrationen.35  

                                                 
27 Rijken, s 91 
28 Council Framework Decision 2002/629/RIF on 19 July 2002 
29 Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 
30 Rijken, s 123 och 136 
31 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, adopted by Committee 
of Ministers on 3 May 2005, CETS No. 197 
32 Sedan tidigare finns ett antal resolutioner, se Rijken, s 92 
33 Rijken, s 69 
34 Bl.a. av FN, se Rijken, s 123 
35 Prop 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel, s 9 
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Punkt 9 anger att EG-direktivet inför ett uppehållstillstånd för 
människohandelsoffer. Artikel 1 fastställer villkoren för att bevilja uppehållstillstånd, 
artikel 2 klargör definitioner. Kapitel II rör förfarandet för utfärdande av 
uppehållstillstånden bl.a. att betänketid ska ges, dock ges ingen vägledning gällande 
dess längd. Detta ska beslutas nationellt. Uppehållstillstånden ska utfärdas vid 
betänketidens slut om offret visat vilja att samarbeta, samt brutit förbindelserna med de 
misstänkta förövarna (art 8.1, 8.2). Enligt artikel 8.3 ska uppehållstillstånden ha en 
giltighet på minst sex månader och kunna förlängas. Lagstiftning som rör offrets 
behandling ska vara i enlighet med bestämmelserna i kapitel III. Artikel 10 riktas 
specifikt till barn och integrerar grundläggande principer som ’barnets bästa’. Slutligen 
anges att särskilda nationella bestämmelser om skydd av offer inte ska åsidosättas p.g.a. 
EG-direktivets tillämpning (artikel 15).  

Heli Askola menar att EG-direktivet inte rör människohandelsoffer, utan 
potentiella vittnen. Det är en kritik som bottnar i att EG-direktivet förstärkt 
Palermoprotokollets åtaganden att åtala och bestraffa utan att inkludera åtaganden om 
offerskydd. Askola menar att EG-direktivet därmed visar en tendens mot en 
förtryckande rättstillämpning av den europeiska migrationspolitiken och 
människohandeln.36    
 

2.2.3 Europarådets människohandelskonvention 

Europarådets människohandelskonvention trädde ikraft i februari 2008.37 Det är en 
konvention med mycket utförliga bestämmelser om offrets status, bl.a. med krav på 
betänketid i minst 30 dagar. I ingressen till konventionen stadgas att undertecknande 
stater ser människohandel som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och att 
människohandel kan resultera i slaveri för offren. Man understryker också att det 
främsta målet är att respektera offrens rättigheter, skydda offren samt vidta 
förebyggande åtgärder. I arbetet mot handeln ska särskilt beaktas principer om icke-
diskriminering, jämställdhet och barnets särskilda rättigheter. Man hänvisar också till 
Palermoprotokollet och vill stärka de åtaganden som stadgas där. Artikel 4 (a) i 
konventionen definierar människohandel och stadgar att ”utnyttjande ska minst 
innebära utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande 
/…/ slaveri eller bruk som kan jämföras med slaveri /…/”. Artikel 4 (b) stadgar att 
samtycke saknar betydelse om något tvångsmedel använts. När det gäller handel med 
barn ska inget krav på tvångsmedel finnas. Konventionsstaterna åtar sig enligt art 19 att 
kriminalisera användande, med vetskap om att personen är ett offer för 
människohandel, av en tjänst som utgör ett utnyttjande enligt konventionen. Artikel 13 
behandlar betänketid för offer om mint 30 dagar, med ett starkare fokus på offrets 
behov av att återhämta sig, än på ett beslut om denne vill samarbeta med 
myndigheterna. Enligt artikel 14 uppmuntras medlemsstaterna att tillhandahålla 
förnybara uppehållstillstånd inte bara om offret samarbetar med myndigheterna utan 
även om berörd myndighet anser att det är nödvändigt p.g.a. offrets personliga situation.  
 

                                                 
36 Askola, s 126 
37 Sverige har undertecknat konventionen, men ännu inte ratificerat den. Nyligen utreddes vilka 
eventuella lagändringar som bör göras inför tillträdet, se vidare om SOU 2008:41 Människohandel och 
barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd 
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2.2.4 Europeiska mänskliga rättigheter 

Det skydd för de mänskliga rättigheterna som stadgas i ICCPR återfinns i Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(EKMR), ex. slaveriförbudet i artikel 4 och tortyrförbudet i artikel 3. Som nämns i 
Europarådets människohandelskonvention kan människohandel innebära en kränkning 
av dessa rättigheter. Men ännu har Europadomstolen inte prövat något mål där 
människohandel skulle kunna falla under åtaganden som kommer av rättigheterna i 
EKMR.  
 

2.3 Nationell rätt - Sverige 

2.3.1 Brottsbalken - människohandel 

Till följd av FN:s Palermoprotokoll och EU:s rambeslut infördes människohandel år 
2002 som ett brott mot frihet och frid i brottsbalken 4 kapitlet 1a §. Tidigare bedömdes 
liknande fall enligt lagar om människorov, koppleri, olaga frihetsberövande och olovligt 
bortförande. I propositionen till människohandelsbrottet nämns att människohandel 
berör de flesta länder, antingen som ursprungs-, transit- eller destinationsländer. 38 
Sverige är ett transit- och destinationsland. 39 

I 4 kapitlet 1a § BrB stadgas att den som med olaga tvång eller vilseledande, 
med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat otillbörligt medel rekryterar, 
transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar annan åtgärd med en person och därmed tar 
kontroll över personen i syfte att personen ska utsättas för brott enligt 6 kapitlet BrB, 
utnyttjas för bl. a. sexuella ändamål döms för människohandel. Detsamma gäller den 
som i samma syfte för över kontroll av en person till annan eller tar emot kontroll av en 
person. Om den utsatte är under 18 år ska dömas till människohandel även om inget 
otillbörligt medel har använts. Det finns numer inget krav på att handeln ska vara 
gränsöverskridande. Påföljden är fängelse i lägst två och högst tio år, anses brottet vara 
mindre grovt döms till fängelse i högst fyra år.  

I förarbetet nämns att syftet är att säkerställa att alla delar i handeln med 
människor kriminaliseras även om förfarandet är uppdelat i rekrytering, transport och 
mottagande mellan olika personer.40 Rekryteringen kan ske till synes frivilligt, det 
behöver inte vara så att offret förs bort mot sin vilja, denne kan vara införstådd med att 
det gäller prostitution men vilseletts angående förutsättningarna.41 För att straffansvar 
ska föreligga ska det finnas ett orsakssamband mellan människohandelsåtgärden och det 
otillbörliga medlet som resulterar i en uppsåtlig kontroll över offret. En 
kontrollsituation anses i förarbetet uppstått när offret är i en trångmålsliknande situation 
eller faktiskt beroendeställning till gärningsmannen. Denna kontroll kan vara direkt på 
så sätt att offret är inlåst eller av mer subtil art, ex. en ekonomisk skuld. Kontrollen ska 
vara av allvarlig betydelse för offret och dennes förmåga att förändra sin situation.42 
Människohandeln är brottslig redan innan utnyttjandet; det är syftet att utnyttja som är 
utmärkande för brottet. Därför har det ingen rättslig relevans om offret samtycker till ett 

                                                 
38 Prop 2001/02:124 Straffansvar för människohandel, s 9 
39 Se TIP Report, rapportering om Sverige 
40 Prop 2003/04:111 s 31 
41 A prop s 26 
42 A prop s 66 
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utnyttjande under handelns gång. När det gäller fortlöpande brott måste samtyckte ges 
under hela förloppet, för att det ska verka straffrättsligt ansvarsfriande.43 

I en ny utredning om människohandelsbrottet föreslås vissa lagändringar. Syftet 
är att tydliggöra lagen så att rättstillämpningen effektiviseras. Den största skillnaden 
ligger i att kravet på att gärningsmannen tagit kontroll över offret ska tas bort. Det ska 
inte heller längre krävas att gärningsmannen haft direkt syfte att utnyttja offret, utan 
räcka med indirekt eller likgiltighetsuppsåt.44 

2.3.2 Utlänningslagen - tidsbegränsat uppehållstillstånd 

I Sverige stadgas i Utlänningslagen 15 kapitlet 5 § att en utlänning ska få betänketid 
och tidsbegränsat uppehållstillstånd om denne samarbetar med myndigheterna i ett 
brottmål. Lagen infördes främst med tanke på bevispersoner i människohandelsbrott 
men kan även användas för andra brott.45 Det är enbart förundersökningsledaren som 
kan ansöka om sådant tillstånd. Offret själv har möjlighet att ansöka om asyl.46 Regeln 
om tidsbegränsat uppehållstillstånd grundar sig i EG-direktivet men viss möjlighet till 
tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer fanns redan tidigare och infördes i samband 
med kriminaliserandet av människohandel 2002. Då ställdes inga krav på att offret ska 
samarbeta och bryta kontakten med de misstänkta gärningsmännen.47  

UtlL 5 kap 15 § innehåller fyra villkor för att tillstånd ska ges. Det ska behövas 
för att förundersökning eller huvudförhandling ska kunna genomföras, utlänningen ska 
klart ha visat samarbetsvilja, denne ska också ha brutit alla förbindelser med de 
misstänkta samt att allmän ordning och säkerhet inte talar emot att tillstånd beviljas. 
Om utlänningen vill ha betänketid för att återhämta sig och kunna ta ställning till ett 
samarbete med myndigheterna ska ett tillstånd om 30 dagar utfärdas om det första och 
sista villkoren är uppfyllda. Detta får förlängas om det av särskilda skäl finns behov av 
en längre betänketid och de nämna villkoren fortsätter vara uppfyllda. 
 

2.3.3 Brottsbalken - köp av sexuell tjänst 

Synen på prostitution påverkar i viss grad synen på människohandelsoffer som utnyttjas 
för sexuella ändamål. Sverige införde 1998 den så kallade sexköpslagen (Lag om 
förbud mot köp av sexuella tjänster48) som medför att det är lagligt att sälja men 
olagligt att köpa sex. Sexköpslagen visar att Sverige är för en avskaffande syn (the 
abolitionist view), prostitution anses alltid vara exploaterande (se kap 2.1.1).  

Diskussion och utredningar om att kriminalisera sexköp har i viss mån funnits 
sedan 1970-talet. När ett förslag om att kriminalisera både köpare och säljare lades fram 
var flera remissinstanser emot, eller biföll enbart kriminaliseringen av köparen. Ex. var 
Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Domstolsverket emot båda förslagen.49  

Prostitution ses som en allvarlig samhällsföreteelse som skadar både individer 
och samhället samt har dessutom starka anknytningar till allvarlig kriminalitet.  Den 
prostituerade är den svagare parten; denne utnyttjas av sexköparna och är i en socialt 
                                                 
43 Prop 2003/04:111 s 60 
44 SOU 2008:41 Människohandel och Barnäktenskap ett förstärkt straffrättsligt skydd, s 16 
45 Migrationsverket, Utlänningshandboken, 12.6  
46 Prop 2003/04:111 s 37 
47 Rikskriminalpolisens lägesrapport 9 (1 jan- 31 dec 2006) Människohandel för sexuella och andra 
ändamål, diarienr A425-1281/07, s 5 
48 SFS 1998:408 
49 Prop 1997/98:55 Kvinnofrid, s 100 f 
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utsatt position. Bl.a. för att den prostituerade själv ska ha lättare att söka hjälp och ta sig 
ur sin rådande situation väljer man att inte kriminalisera säljaren, utan köparen. 
”Därigenom markeras samhällets inställning till denna fråga.”50. Man trycker mycket 
på att en kriminalisering av sexköparen skulle verka normbildande, inte bara i Sverige 
utan även internationell 51t.   

                                                

Regleringen benämns nu köp av sexuell tjänst och finns i BrB 6 kap 11 §.52 Där 
stadgas att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för 
köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta gäller även om 
ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. 
 

3 Regleringen i praktiken - exemplet Sverige  

3.1 Avgöranden om tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 5 kap 
15 § UtlL 
Migrationsverket är den myndighet som handlägger och fattar beslut om ansökningar 
om tidsbegränsade uppehållstillstånd för medverkan i brottmål enligt 5 kap 15 § UtlL.  
I Migrationsverkets Utlänningshandbok framkommer klart att det är 
förundersökningsledaren som utreder behovet av utlänningens medverkan och dennes 
samarbetsvilja och Migrationsverket inte ska göra någon sådan bedömning utan enbart 
registerkontroll: ”[v]ilket innebär att uppehållstillstånd i regel kommer att beviljas.”53 
Hur länge tillståndet ska gälla bör, enligt handboken, i första hand avgöras av 
förundersökningsledarens bedömning men ”även om processen beräknas ta längre tid 
kan det dock vara lämpligt att det första tillståndet begränsas till kortare tid, förslagsvis 
maximalt sex månader.”54 Uppehållstillståndet kan förlängas upprepade gånger efter 
förnyad ansökan av förundersökningsledaren. Det finns ingen gräns för hur lång den 
totala tillståndstiden får bli.55 

I handboken nämns också att ansökningarna ska behandlas skyndsamt för att 
inte motverka syftet med tillståndet. Avsikten är att utlänningen ska lämna Sverige när 
processen är över och tillståndet gått ut. Utlänningen har, som tidigare nämnts, själv 
möjlighet att ansöka om asyl och detta ska inte påverka ärendet om tidsbegränsat 
uppehållstillstånd för medverkan i brottmål.56 Å andra sidan kan det aktuella brottmålet 
påverka utlänningens skäl att få asyl, så även om en asylutredning kan pågå parallellt 
med brottmålet ”torde det vara svårt att avgöra asylfrågan innan rättsprocessen är 
avslutad.”57 

Under år 2005 inkom, enligt uppgift från Migrationsverket, 10 ansökningar om 
tidsbegränsade uppehållstillstånd för medverkan i brottmål enligt UtlL 5 kap 15 § varav 
4 beviljades, 1 avslogs och 5 avskrevs för att utlänningen lämnat landet. Under 2006 
inkom 28 ansökningar varav 18 beviljades och 10 avskrevs. År 2007 inkom 13 
ansökningar varav 12 beviljades och 1 avslogs.58 Statistiken visar alltså på stor 
bifallfrekvens, i enlighet med syftet i propositionen och Migrationsverkets handbok.  

 
50 Prop 1997/98:55 s 104 
51 A prop s 106 
52 SFS 2005:90 
53 Migrationsverket, Utlänningshandboken, 12.6 
54 A a 12.6 
55 A a 12.6 
56 A a 12.6 
57 A a 12.6 
58 Migrationsverket, Begärd statistik, Beteckning 1744-2008-16550 
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Anna-Lena Nilemar, åklagare vid Internationella åklagarkammaren, menar att 
tidsbegränsat uppehållstillstånd inte fungerar som incitament för att vittna. Att då 
dessutom ställa krav på offret är att skjuta sig själv i foten. Lagen kräver att offret 
samarbetar med myndigheterna och att det helt brutit sina förbindelser med förövarna. 
Nilemar menar att det finns ett stort glapp mellan lagstiftning och 
människohandelsoffer, då de som utsatts för människohandel ofta utvecklat en relation 
till handlarna som inte sällan är de enda de känner i destinationslandet samt initialt 
möter myndigheterna med skepsis. Därför väljer åklagare att vara generös i sin 
bedömning av dessa krav, då Migrationsverket går helt på åklagares bedömning.59 

Sandra Atler, jurist på ECPAT, menar att betänketiden är viktig för att ge offren 
en chans att ta ställning om de vill medverka. Hon anser också att det är fel att lagen 
ställer krav på offren, de är för högt satta och orealistiska med tanke på offrets speciella 
situation. Tidigare fanns inte dessa krav med i lagen och Atler anser att det är beklagligt 
att de införts.60  

Även om Palermoprotokollet inte tvingar stater att förändra lagstiftning till 
förmån för människohandelsoffret arbetar FN för att stater ska införa betänketid och 
tidsbegränsade uppehållstillstånd eftersom det verkar gynnsamt på arbetet mot 
människohandel.61 De avtal som finns på europeisk nivå speglar det minimikrav som 
FN önskar. Att Sverige har infört betänketid om 30 dagar och tidsbegränsat 
uppehållstillstånd, i enlighet med sina åtaganden, anses därför tillfredställande.62  

3.2 Sexköpslagens påverkan 
I en rapport63 som utförts på uppdrag av Europaparlamentet behandlas korrelationen 
mellan prostitution och människohandel i flera EU-länder. Rapporten visar att EU-
ländernas lagstiftning kring prostitution skiljer sig markant åt men att det ändå går att 
utröna fyra tendenser i lagstiftning.64 Sverige anses tillhöra vad man i rapporten kallar 
förbudsmodellen (prohibitionist model), men man påpekar också att lagstiftarens syn på 
prostitution är att det är köparen som är kriminell och att den prostituerade är ett offer.65 
Förbudsmodellen är likt vad som i doktrinen omnämns som den avskaffande synen på 
prostitution.66  

Staternas uppgifter som rapporten grundar sig på skiljer sig också åt i 
reliabilitetsgrad och studien tolkas därför med viss försiktighet men vissa tendenser kan 
utrönas. Den modell som tenderar att ha minst människohandelsoffer är 
förbudsmodellen som Sverige tillhör. Länder som helt tillåter, eller tillåter ”reglerad” 
prostitution verkar ha fler offer.67  

Detta kan man också konstatera i Rikskriminalpolisens (vidare Rikskrim) 
lägesrapport för 2006 (vidare lägesrapporten), som slår fast att ”det är uppenbart att 
förbudet att köpa sex fortfarande fungerar som en barriär för människohandel och 

                                                 
59 Intervju med kammaråklagare Anna-Lena Nilemar, Internationella Åklagarkammaren, Stockholm 
2008-04-22 
60 Intervju med jurist Sandra Atler, ECPAT, Stockholm 2008-05-23 
61 UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, s 118 och 122 
62 Intervju med associate expert Julie Kvammen och crime prevention expert Troels Vester, Anti-Human 
Trafficking Unit, UNODC, Wien 2008-04-25 
63 di Nicola, Andrea och Orfano, Isabella och Cauduro, Andrea och Conci, Nicoletta;   
Study on National Legislation on Prostitution and the Trafficking in Women and Children, 
TRANSCRIME, 2005 Trento (vidare TRANSCRIME-rapporten) 
64 A a s 8 
65 A a s 40 
66 Se bl.a. Rijken, s 56 
67 TRANSCRIME-rapporten, s 11 
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hallickar att etablera sig i Sverige”.68 Enligt lägesrapporten har alltså kriminaliserandet 
av sexköparen i Sverige haft önskad effekt och Rikskrim kan efter omfattande 
telefonavlyssning konstatera att efterfrågan, i form av antal sexköpare, inte är så stor 
som hallickarna önskar. 69 
 

3.3 Människohandelsbrottet 

3.3.1 Domar enligt 4 kap 1a § BrB 

Än har inga människohandelsfall tagits upp i Högsta Domstolen. Flera fall har dock 
avgjorts av Hovrätterna; nedan redovisas två sådana fall. 

I HovR B 1149-06 dömdes fyra personer för människohandel, grovt koppleri 
respektive koppleri. 13 kvinnor, varav fyra under 18 år, hade transporterats från Estland 
till Sverige för prostitutionsverksamhet. Även personer i Estland hade deltagit i handeln 
och fått betalt. Gärningsmännen livnärde sig på kvinnornas prostitution och koppleriet 
kamouflerades genom att kvinnorna betalade höga ”hyror” (2000kr/dag) kontant till 
gärningsmännen vid offentliga platser utanför bostaden. Kvinnorna uppgavs frivilligt 
gått med på att komma till Sverige för att prostituera sig men väl i Sverige tvingades de 
till fortsatt prostitution för att inte bli utslängda ur lägenheten och få hjälp att lämna 
landet. Domen blev därmed människohandel. 

När det gäller barn stadgas i BrB 4 kap. 1a § att det inte finns något krav på att 
otillbörligt medel använts. Detta understryks i förarbeten till lagen: ”När det gäller barn 
ligger i sakens natur att en kontrollsituation som här avses ofta torde få anses kunna 
uppkomma enbart genom en vuxens psykiska överläge till barnet, särskilt när det gäller 
yngre barn.”70  Domstolen diskuterade därför särskilt fallen rörande två 17-åringar och 
två 16-åringar. Man ansåg att gärningsmännen känt till, eller borde känt till, att de var 
minderåriga. När det gällde 17-åringarna ansåg domstolen att inget otillbörligt medel 
använts för att hålla dem kvar och de själva haft möjlighet att lämna landet. Domstolen 
diskuterade här samtycke i och med att de själva valt att komma till Sverige. Domen 
blev koppleri. Angående 16-åringarna ansåg domstolen att de var beroende av 
gärningsmännen för att kunna lämna landet och att gärningsmännen sammantaget haft 
påtagligt inflytande över deras agerande. Därmed ansågs människohandel styrkt.  

I HovR B 626-06 dömdes två personer för människohandel. I Tingsrätten 
hävdade åklagaren att två män tagit över kontrollen av kvinnan från en annan man, men 
denne ansågs inte ha haft kontroll över kvinnan och kunde således inte heller ha lämnat 
över någon kontroll. Tingsrätten ansåg att man därför inte kunde döma männen för 
människohandel. I hovrätten hävdade åklagaren istället att männen utnyttjat kvinnans 
utsatta belägenhet och själv tagit kontroll över kvinnan. Männen har sedan utnyttjat 
henne för prostitution. Kontrollen bestod i att kvinnan transporterades till en plats hon 
inte kände till, männen tog hennes identitetshandling och sa att prostitution är olagligt i 
Sverige. Hon kände sig övervakad, fick inte ha någon mobiltelefon och förstod inte 
svenska. Betalningen för prostitutionen skedde inte till henne. Hovrätten ansåg att 
männens kontroll över kvinnan var tillräcklig för att utgöra människohandel. 
 

 
                                                 
68 Rikskrims lägesrapport 9, s 8 
69 A a s 8 
70 Prop 2003/04:111, s 66 
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3.3.2 Bevisning och vittnesmål 

I HovR B 1149-06 hördes tre av målsäganden i rätten; gärningsmännen befann sig då 
inte i rättssalen. De pekade ut gärningsmännen på fotografier. Man använde också ljud- 
och videoband från förhör i Estland med andra målsäganden som bevisning. Rätten 
bedömde kvinnornas berättelser vara fullt trovärdiga. I HovR B 626-06 hördes inte 
kvinnan i rätten, då hon valt att inte medverka och återvänt till hemlandet. Man läste då 
utdrag från förundersökningen och en polis berättade om hennes reaktioner och 
upplevelser. Hon ville inte ha sina uppgifter dokumenterade och hade frågat om det inte 
fanns annan bevisning så det räckte. Det var svårt för henne att berätta eftersom hon 
skulle återvända till hemlandet, där också gärningsmännen kom ifrån.71 I 
förundersökningen hade hon förnekat att hon blivit utnyttjad och varit prostituerad. 
Domstolen ansåg att man inte kunde ta detta till grund för sitt beslut, då det dels 
motsades av gärningsmännens egna historier och dels kan antas bero på kvinnans rädsla 
för att gärningsmännen hade kontakt med de personer som kvinnans dotter bodde hos i 
hemlandet.72  

Även en psykoterapeut och ett antal polismän hördes i båda rättsfallen. Därtill 
användes utskrifter av telefonavlyssning som bevisning, samtal spelades också upp för 
rätten. I båda fallen användes omfattande telefonavlyssning som bevisning. Att man i en 
utredning om människohandel fokuserar på en bred bevisning uppmuntras i EU:s plan 
för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra 
människohandel: ”Medlemsstaterna bör vidare utforma föregripande och 
underrättelsebaserade utredningar, vilka inte nödvändigtvis behöver vara beroende av 
offrens vittnesmål.”73  
 

3.3.3 Synpunkter 

Trender i människohandeln verkar vara att handlarna blir allt bättre på att dölja brottet. 
Lägesrapporten visar att det blivit svårare för polisen att få fram bevis för att knyta 
gärningsmännen till offren. Ofta finns det platschefer högre upp i organisationen som 
sällan eller aldrig träffar offren; de försöker ha så lite kontakt med offren som möjligt. 
När offren ska lämna över pengar till gärningsmännen sker detta ofta på offentliga 
platser och hävdas vara ”hyra” för lägenheter.74 Rikskrim uttrycker oro över att 
”kvinnor som prostituerar sig i Sverige ibland framställs som att de bedriver verksamhet 
i egen regi” och menar att detta kan leda till att huvudmännen i de organiserade nätverk 
som står bakom människohandeln inte lagförs.75 I Sverige verkar dessa nätverk vara av 
mindre omfattning. Gärningsmän är både män och kvinnor av olika etnisk ursprung; de 
flesta har haft stark anknytning till offrens hemland och de kvinnor som blivit fällda för 
människohandel har ofta själva utnyttjats i prostitution.76 

Människohandelsoffer kan vara rädda för att berätta sin historia, som i HovR B 
626-06, eller oförstående till synen att de är ett brottsoffer. Rikskrim upplever ändå att 
de flesta människohandelsoffer är samarbetsvilliga med att bistå polisen i utredningar.77 
                                                 
71 HovR B 626-06, s 12 
72 A mål s 13 
73 EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra 
människohandel, Europeiska Unionens officiella tidning nr C311, 9/12/2005, s 1-12, pt 4. vii) 
74 Rikskrims lägesrapport 9, s 9 
75 A a s 17 
76 A a s 7 
77 A a s 9 
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Brottet är svårutrett och kräver mycket resurser. Generellt uttrycks frustration över att 
rekvisiten om tvång eller otillbörliga medel i praktiken är svåra att uppfylla och flera 
fall som skulle kunna vara människohandel har rubricerats som koppleri. Detta kan 
också bero på resursbrist eller den aktuella åklagarens inställning. Lägesrapporten 
uppmärksammar ett fall där en åklagare i Skåne utfärdat ett strafföreläggande och 
villkorlig dom för koppleri av människohandelskaraktär. Detta visar på bristande 
kunskap om människohandelsbrottet och om de konsekvenser detta får för både offren 
och samhället.78 Straffvärdet för människohandel är fängelse från två till tio år, 
lägesrapporten visar att domstolen använder den lägre delen av straffskalan.79 Det är en 
anledning till att Rikskrim efterlyser utbildningar för domare och nämndemän.80  

Angående domstolarnas syn på brottet och offren säger Kajsa Wahlberg, 
Rikskrim: ”I domarna kan man ofta utläsa att domstolen har lagt vikt vid målsägandens 
inställning till och tidigare erfarenheter av prostitution. Man får en känsla av att 
domstolarna har svårt att hantera omständigheter som rör målsägandens person, såsom 
uppgifter som rör målsägandens vetskap om ifall eller i vilken omfattning det finns risk 
för ett utnyttjande. Att målsäganden i ett tidigare eller senare skede exempelvis varit i 
prostitution tolkas ibland som att målsägandens handlande präglats av frivillighet, vilket 
bl.a. visar sig genom att det i domarna anges att målsäganden ”själv varit angelägen att 
åka” och att målsäganden ”visste vad hon gav sig in i”. I förarbetena framgår det klart 
att målsägandens samtycke till utnyttjande inte är av rättslig relevans och därför inte ska 
tillmätas någon ansvarsbefriande verkan.”81  

Hon får medhåll av Claes Lyckner, Kvinnoforum, som menar lagen är bra; det 
är i domstolen det brister.82 Även Sandra Atler, jurist på ECPAT, är kritisk till 
domstolarnas resonemang. Hon poängterar att förståelse för orsakerna till 
människohandel är oerhört viktig. Atler anser att svensk åklagare och polis ofta har god 
förståelse och kunskap men att det saknas i andra delar av rättsväsendet.83 
 

4 Offret i fokus 

4.1 Inget vanligt brottsoffer - att hamna mellan olika lagrum 
Elaine Pearson skriver att människohandel är: “a form of slavery occuring as part of 
migration”.84 Det belyser det centrala i problematiken kring människohandelsoffret. Ett 
offer för människohandel är ett brottsoffer som inte sällan blir betraktat som en 
kriminell, eftersom personen befinner sig illegalt i landet. Lagstiftning på internationell 
såväl som regional och nationell nivå har framgångsrikt bryggat över många av 
motsättningarna strafflagstiftning och migrationslagstiftning emellan. Inte minst 
eftersom det nu finns en enhällig definition av människohandel och därmed en 
definierad grupp offer vilket slutligen gör att offrets status kan närmas. Trots detta 
verkar offret, individen, i praktiken befinna sig kvar mellan två stolar. Elspeth Guild 
hävdar att det i praktiken ofta blir en krock mellan nationell straffrätt och 
migrationslagstiftning. ”The same person who is one minute in immigration law 
constructed as a victim of a trafficker may the next minute find herself the object of 

                                                 
78 Rikskrims lägesrapport 9, s 7 
79 A a s 19 och 32 
80 A a s 21 
81 Intervju med Kajsa Wahlberg, Rikskrim 
82 Intervju med Claes Lyckner, temaområde människohandel, Kvinnoforum, Stockholm 2008-05-26 
83 Intervju med Sandra Atler, ECPAT, Stockholm 2008-05-23 
84 Pearson, Elaine; Human traffick, human rights: redefining victim protection, 2002, s 31 
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criminal sanctions for irregularly entry.”85 Rijkin understryker detta när hon beskriver 
människohandelsoffer som innehavare av flera olika roller: ”they are victims, witnesses 
and illegal immigrants.”86  
 

4.2 Att se sig som offer? 
Människohandelsbrottets natur är sådant att offret under en längre tid utsatts för 
utnyttjande. Det innebär att offret utvecklat en relation med handlarna, som inte sällan 
till viss del bygger på vänskap och ibland även kärlek. Vissa talar om handlaren som sin 
pojkvän.87 Det gör offrets situation problematisk eftersom brottet inte upplevts som 
andra sexualbrott. Den bild av brottet som myndigheter förmedlar kanske inte alls 
stämmer överens med offrets bild av sin verklighet. I en del fall har även vetskap om 
prostitution eller arbete i sexindustrin funnits. Kanske har offret varit inom sexindustrin 
i hemlandet. Ytterligare komplicerat blir det om offret i viss mån samtyckt till 
”resan”.88 Det gör inte bara att offret inte ”känner sig som” ett brottsoffer. Offret kan 
dessutom känna skuld över situationen genom sina val och skam över sin historia.89 

Offret bemöter ofta myndigheterna med skepsis. Människohandlarna använder 
sig till exempel av hot om avvisning med tanke på den rättsliga statusen (som illegal 
immigrant) och hävdar att prostitution är kriminellt i destinationslandet och att offret 
därmed är kriminell. De utnyttjar att offret känner sig utelämnat i destinationslandet och 
oftast inte talar språket. Detta måste beaktas vid offrets första kontakt med 
myndigheterna.90 Jayashri Srikantiah skriver, på tal om detta, att vittnen kan känna mer 
lojalitet med människohandlaren än med rättssystemet: ”The idea that a ‘liberated’ 
victim will exercise her newfound free will to cooperate with law enforcement may be 
inconsistent with the nature of the control she experienced during trafficking 
exploitation”.91 
 

4.3 Offret och lagen - hur påverkar lagregleringen offret? 
Den som fallit offer för människohandel får i Sverige möjlighet till ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd om personen ifråga väljer att samarbeta med myndigheterna och 
bryter förbindelserna med de misstänkte gärningsmännen. I det tidsbegränsade 
uppehållstillståndet ingår betänketid om trettio dagar. I ett erhållande av offerstatus får 
personen en annan rättslig ställning än den illegala immigrant som den först tas för. Om 
ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd avslås eller offret bestämmer sig för att 
återvända, får offret uppehålla sig i landet till dess att betänketiden utlöpt. Ansökan görs 
av åklagaren som utvärderar om offret uppfyller de kriterier som krävs.  

Möjlighet till tidsbegränsade uppehållstillstånd är ytterst väsentligt för att offret 
ska få chans att återhämta sig, få vård och rehabilitering och att tänka över situationen 
med ett eventuellt återvändande. Att samarbeta med myndigheterna innebär att 

                                                 
85 Guild, Elspeth och Minderhound, Paul (ed); Immigration and Criminal Law in the European Union, 
2006, (Guild) s 3 
86 Rijken, s 255 
87 Pearson, s 43 
88 Munro, s 328 
89 Rikskrims lägesrapport, s 8 
90 Riegler, April; Missing the mark: Why the trafficking victim protection act fails to protect sex 
trafficking victims in the united states, 2007, s 241 
91 Srikantiah, Jayashri; Perfect victims and real survivors: the iconic victim in domestic trafficking law, 
2007, s 200 
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rättsprocess mot förövarna kan drivas. Att medverka i processen och att vara vittne är 
ofta psykiskt påfrestande för människohandelsoffret92 men kan också vara ett sätt att 
bearbeta brottet.  

Betänketid innebär att offret kan stanna i landet och få vård, rehabilitering och 
begrunda det inträffade samt vidare möjligheten till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 
Betänketid har också visat att offer som får tid att återhämta sig har större benägenhet 
att vilja anmäla och att sedan medverka i rättsprocessen.93 Uppgifter visar dessutom att 
människohandelsoffer behöver tid att ”förstå” att ett brott begåtts. Det är efter att 
psykologiska band till människohandlaren, som inte sällan är känslomässiga, bryts och 
offret lämnat den exploaterande miljön som reflektioner angående ett brottsligt 
utnyttjande tar vid.94 

Efter att det tidsbegränsade uppehållsståndet löpt ut har offret bara möjlighet att 
stanna i landet om det finns asylskäl enligt nationell migrationslagstiftning, eller om 
offret kan anses vara flykting enligt Flyktingkonventionen och principen om non-
refoulement med tanke på risken för återtraffickering och våld (tortyrförbudet). De 
potentiella asylskälen kopplade till människohandel har dock inte blivit helt utforskade, 
vilket flitigt kritiseras i doktrinen. Askola skriver om det märkliga faktum att principen 
om non-refoulement inte verkar ha fått genomslag för människohandelsoffer. Hon anser 
dock att det är föga förvånande p.g.a. den direkta kopplingen till den europeiska 
migrationspolitiken och dess målsättning.95  
 

4.4 Återvändarproblematiken 
Återvändandet kan vara en av anledningarna till att ett offer skulle välja att inte 
medverka. De riskerar att hamna i precis samma situation som ledde dem in i 
människohandeln. Kajsa Wahlberg, Rikskrim, säger att fler kanske skulle medverka om 
polisen ”redan från första förhöret bättre kunde veta (informera om) vilken hjälp de 
faktiskt kan få när de ska resa hem igen”.  

Att tro att de tidsbegränsade uppehållstillstånden skulle förbättra 
förutsättningarna för att få fler vittnesmål är att förenkla, menar Kammaråklagare Anna-
Lena Nilemar. Det ger en bild av verkligheten som inte stämmer. Dessutom menar hon 
att de allra flesta människohandelsoffer vill återvända hem så snart som möjligt. 
Resurser borde därför centreras på att utreda återvändarproblematiken.96 Återvändandet 
är komplicerat och grundas i olika faktorer. Det bottnar i rädsla över repressalier i 
hemlandet och att det ska bli känt vad offret utsatts för.97 Dessutom är familj och 
anhöriga sällan obekanta för människohandlarna. En rädsla över vad ett eventuellt 
samarbete med myndigheterna kommer att innebära för familjen i hemlandet är därför 
inte irrationell.98 Att välja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär utifrån dessa 
omständigheter bara en fördröjning av problemet. Askola menar att det inte är nog 
fördelaktigt för människohandelsoffret att välja samarbete med tanke på vilka risker det 
kan innebära.99  

                                                 
92 Pearson, s 50 
93 Enligt NGO:s, se Pearson, s 41-42 och även Srikantiah, s 208 
94 Pearson, s 43 
95 Askola, s 94 f 
96 Intervju med Anna-Lena Nilemar, Internationella Åklagarkammaren 
97 Rijken, s 73 
98 Se t.ex. B 626-06 
99 Askola, s 95 samt Rijken, s 257 

 16



   

En rapport till Europaparlamentet tar upp hur länder med omfattande skydds- 
och stödåtgärder för offer verkar bidra till att fler offer upptäcks, eller vågar träda 
fram.100 Ett återvändande utan uppföljning och stöd medför en stor risk för 
återtraffickering.101 Italien arbetar med assisterat återvändande, vilket uppges bidragit 
till en låg återfallsfrekvens. Syftet är att offren ska bli starkt motiverade inför 
återvändandet. Man arbetar sedan med uppföljning under sex månaders tid.102  

 

4.5 Målsägande eller vittne? 
Ett av problemen med brottet människohandel i Sverige har varit att kravet på 
otillbörliga medel varit så svårt att bevisa att åklagaren istället valt koppleri. Det är vad 
som kallas ett ”offerlöst brott” och innebär att brottet begås, precis som 
människosmuggling, mot staten. I dessa fall medverkar offret i processen som vittne, 
vilket ger denne en helt annan status än som målsägande. Det är av många anledningar 
viktigt, inte minst principiellt, att människohandelsbrottet får genomslag och att offret 
även i processen får status som offer och därmed målsägande.103 Offret får då rätt till 
målsägandebiträde, utökat skydd och möjlighet till att söka skadestånd. I Sverige har i 
praktiken domstolen ansett kvinnor som vittnat i kopplerimål av 
människohandelskaraktär ansetts som målsägande104 och målsägandebiträde har 
tillförordnats105. Kammaråklagare Anna-Lena Nilemar understryker vikten av detta och 
att människohandelsoffer blir sedda som de offer de är.106 
 

5 Intressen i konflikt 

5.1 Statliga åtaganden  
I statens åtaganden i arbetet mot människohandel ingår att beivra människohandel och 
att skydda människohandelsoffret. De preventiva åtgärderna innefattar att införa 
människohandelsbrottet i den nationella straffrätten och att tillhandahålla 
processrättsligt väl fungerande medel. En del i att kunna driva en process är att få 
vittnesmål som är en betydande del av bevisningen. I detta ingår att genomföra 
lagändringar så att människohandelsoffer lagligen kan stanna i destinationslandet och 
medverka i rättegången. Detta kan utläsas från Palermoprotokollet såväl som EU:s 
rambeslut och EG-direktivet. 

Det primära när det gäller åtaganden som rör skyddet är att offret inte ses som 
illegal immigrant och avvisas. Om och när offret så småningom avvisas måste dess 
säkerhet garanteras.107 Andra åtaganden innebär en skyldighet att kriminalisera 
människohandel så att det finns en offerstatus och att harmonisera rättsområden i 
nationell rätt, t.ex. straffrätt och migrationslagstiftning, för att säkra att offret inte 
avvisas under rättsprocessens gång.108  

                                                 
100 TRANSCRIME-rapporten, s 11 
101 Rikskrims lägesrapport 9, s 6 
102 Ds. 2008:7 s 111 
103 Intervju med Anna-Lena Nilemar, Internationella Åklagarkammaren, Stockholm 2008-04-22 
104 TR B-8862-04, s 20 
105 Rikskrim Lägesrapport 9, s 36 
106 Intervju med Anna-Lena Nilemar, Internationella Åklagarkammaren 
107 Enligt art 8, pt 2 Palermoprotokollet 
108 UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons 
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Utöver de åtaganden som explicit rör människohandelsoffer har staten genom 
både internationell och regional rätt skyldighet att garantera varje individ under dess 
jurisdiktion de mänskliga rättigheterna.109 

 

5.2 Att åtala kontra att skydda - samarbetskravet 
Stater har av Palermoprotokollet två huvudsakliga skyldigheter: att åtala 
människohandlare och att skydda offret. Dessa två skyldigheter behöver inte stå i 
motsats. Det går att tillgodose båda behov. Tyvärr har arbetet mot människohandel 
regionalt inriktats primärt på att hantera brottet och sekundärt på att fokusera på offrets 
behov.110 Målsättningen har istället varit att motverka brott genom åtal och därigenom 
arbeta preventivt. Färre människohandelsbrott innebär färre människohandelsoffer.111  

Elaine Pearson understryker att åtal av människohandlare i sig inte innebär att 
man skyddar offren. Skyldigheterna verkar dock korrelera eftersom stödåtgärder för 
offer, till exempel betänketid och tidsbegränsade uppehållstillstånd, visats främja 
vittnesbenägenheten samt har en gynnsam effekt på åtalsfrekvensen. I en undersökning 
av relevant lagreglering i tio länder kom Pearson nämligen fram till att de länder som 
hade mest omfattande stödåtgärder för offer också var de som lyckats bäst i att åtala 
människohandlare.112  

Att den huvudsakliga metoden att motarbeta människohandel är genom 
straffrättsliga instrument (att åtala) står i människohandelsavtal i allmänhet och i 
regionala avtal i synnerhet.113 Att offret är viktigt i rättsprocessen som vittne kan inte 
underskattas. Åklagarens roll är preventiv och i det främst inriktad på kollektiva 
målsättningar, alltså inte individfokuserad.114 Detta gör att de åtgärder som införts för 
offret inte helt lever upp till vad som kan förväntas med tanke på den information som 
finns om människohandelsoffer och deras situation115. De tidsbegränsade 
uppehållstillstånden och däri betänketiden är hjälpmedel för att nå de resultat som 
förväntas i och med det statliga åtagandet att bekämpa människohandel. Detta görs 
ännu mer uppenbart av det faktum att ett människohandelsoffer som inte önskar 
samarbeta med myndigheterna inte besitter de rättigheter som ett samarbetsvilligt 
människohandelsoffer gör. Detta syns i den svenska lagen om tidsbegränsade 
uppehållstillstånd; villkoret om samarbete medför att det bara är offer som medverkar 
som kan få stanna och få tillgång till skydd (se kap 2.3.2). 

Srikantiah menar att den ihärdiga fokuseringen på straffrättsliga möjligheter att 
bekämpa människohandel är att misslyckas med statens tvåfaldiga åtagande, nämligen 
att åtala och att skydda.116 Det finns dock exempel där offret är i fokus. I USA:s 
Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA) står uttryckligen att ändamålet med 
att bekämpa trafficking är att åtala/fälla förövarna, skydda offret och att förebygga 
brott. USA:s kallar sitt angreppssätt för offercentrerat (a victim centered approach).117   

Conny Rijkin menar att beviset för att de tidsbegränsade uppehållstillstånden 
bara är till för rättsprocessen är att det skydd som tillhandahålls för 

                                                 
109 ICCPR, EKMR 
110 EG-direktivet, EU:s rambeslut. Se kap 2.2 
111 Srikantiah, s 201 
112 Pearson, s 2 
113 Palermoprotokollet, EU:s rambeslut etc.  
114 Srikantiah, s 201 
115 A a s 178 
116 A a s 201 
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människohandelsoffer innebär krav på en motprestation - samarbetskravet.118 
Samarbetskravet har mött kritik och en intressant iakttagelse är påpekandet om det 
orimliga i ett samarbetskrav. Jämförelse görs med andra sexualbrottsoffer: det skulle te 
sig fullständigt oacceptabelt att kräva av ett våldtäktsoffer att anmäla brottet för att få 
tillgång till vård, rehabilitering och skydd. Vad är då skillnaden mot ett 
människohandelsoffer? Inget, utom att offret är ytterligare utsatt p.g.a. dennes illegala 
status i landet. 119 Trots detta är ett offerskydd som riktar in sig på åtal idag 
godtagbar.120 Det tar inte hänsyn till det rationella i att offret väljer att inte samarbeta 
om staten inte kan garantera säkerhet för offret eller dennes familj när det 
tidsbegränsade uppehållstillståndet löpt ut.121 

När offret används främst som vittne finns en risk att åklagare enbart ser offret 
som en tillgång i processen och har lite intresse för det individuella behovet. 122 Vad får 
det för konsekvenser om offrets psykiska tillstånd omöjliggör det åklagaren ser som 
dugligt samarbete? Det skulle exempelvis kunna röra sig om svårigheter med 
detaljrikedom och att minnas exakta händelser.123 Krasst men realistiskt uttryckt innebär 
detta att de som kan dra fördel av lagstiftning om skydd är de som kan anses 
användbara för staten.124 I förlängningen kan det innebära att de offer som är i störst 
behov av hjälp är de som troligtvis inte får det.125  

I artikel 14 i Europarådets människohandelskonvention uppmuntras  stater att 
införa tidsbegränsade, förnybara uppehållstillstånd inte bara om offer vill samarbeta 
utan även om myndigheterna anser att det är nödvändigt för offrets personliga situation. 
Dock verkar detta inte innebära någon förändring av gällande rätt, då man i en analys av 
Sveriges anslutning till konventionen menar att ingen lagändring behövs, med 
hänvisning till möjligheterna om tidsbegränsade uppehållstillstånd - trots att denna lag 
kräver samarbete från offrets sida.126  
 

5.3 Statens suveränitet och migrationspolitiken 
Olyckligtvis har många länder bemött problemet med människohandel med hårdare 
migrationslagstiftning. Detta får effekten att de som är desperata att emigrera löper 
större risk att utsättas för människohandel eller annan exploatering samt att 
myndigheter misslyckas med att känna igen människohandelsoffer och då avvisar dem 
som illegala immigranter. Offren får då ingen möjlighet till rehabilitering, förlorar 
möjligheten att få sin sak prövad i rätten samt skickas ofta tillbaka till samma 
förhållanden som från början ledde dem in i människohandeln.127 Att lagstifta så att 
människohandelsoffer kan få rättslig status gör alltså att det finns möjligheter att 
tillgodose det behov av vård offret har samtidigt som staten kan fullfölja sin plikt att 
åtala den misstänkte gärningsmannen. Nationell migrationspolitik är dock alltid en 
avvägning mellan intressen, nämligen att värna asylrätten och att bibehålla en reglerad 
invandring.128 I och med EU-medlemskapet ska fri rörlighet för personer inom EU 
                                                 
118 Rijken, s 72 
119 Riegler, s 251 
120 A a s 253 
121 Riegler, s 251 
122 Srikantiah, s 178 
123 Riegler, s 251 ff 
124 Askola, s 94 
125 Srikantiah, s 200 
126 SOU 2008:41 s 263 f 
127 Pearson, s 2 
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främjas. Det gör att det blir lättare att röra sig inom EU men svårare att ta sig in i 
unionen. Att det blivit svårare att immigrera till EU-länderna är något som flera 
författare nämner som huvudsakligt skäl till både människosmuggling och 
människohandel.129 

Migrationspolitiken är också skälet till varför människohandelsoffer inte erbjuds 
permanenta uppehållstillstånd som en del i skydd och rehabilitering. Askola menar att 
möjlighet till permanenta uppehållstillstånd för människohandelsoffer inte är en realitet 
i Europa därför att det går tvärt emot den europeiska migrationspolitiken, som hon 
hävdar huvudsakligen syftar till att motverka invandring.130 Det blir däremot en rimlig 
åsidosättning av primära målsättningar då offret kan vara ett verktyg för att uppnå goda 
resultat i domstolen.131 Därför har de tidsbegränsade uppehållstillstånden kunnat 
införas. Askola menar att utformandet av tidsbegränsade uppehållstillstånd bygger på 
ett antagande om att systemet kommer missbrukas av dem som försöker hitta luckor i 
migrationslagstiftningen för att få rättslig status i landet.132 Det visar sig också i den 
restriktiva tolkning av offrens potentiella status som asylsökande.133 Det kan även vara 
motiveringen till varför ett så tydligt fokus har valts på ”användbarheten” av offret i 
EG-direktivet.  

Internationellt finns inget krav på att ändra migrationslagstiftning men för stater 
inom EU finns ett nationellt åtagande.134 Det har blivit ett krav eftersom betydelsen av 
offrens vittnesmål blivit uppenbar. Det i sin tur innebär att avvisningar av offren som 
illegala migranter måste stoppas eftersom stater är beroende av att identifiera offer för 
att ge dem möjligheten att medverka i processen.135  
 

5.4 Krocken mellan lag och verklighet 

5.4.1 Lagen är en han, offret är en hon?  

Srikantiah kritiserar lagstiftare för att inte använda sig av den information som är 
tillgänglig gällande människohandel. Lagar och därmed skydd är skrivna utifrån ett 
perspektiv som inte stämmer med verkligheten och hur offret beter sig.136 

Askola menar att människohandel är “a gender phenomenon that raises 
particular difficulties from a criminal justice perspective”137. Feministiska 
rättsteoretiker har riktat kritik mot straffrättsliga system och hävdat att de bygger på 
stereotypa könsroller. Då lagen och rättstillämparna möter kvinnliga offer och manliga 
gärningsmän blir detta tydligt, särskilt i brott med anknytning till prostitution.138 Askola 
menar att feministiska rättsteoretiker beskriver lagen som både “the wrong and the 
remedy”139 eftersom lagen å ena sidan varit föregångare med principer såsom ‘likhet 
inför lagen’ men å andra sidan inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till könsolikheter 

                                                 
129 Munro, s 324, Rijken, s 72 
130 Askola, s 93, även Rijken, s 257 
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och i stort upprätthåller manliga hierarkier.140 Att människohandel är en 
kvinnorättsfråga är eventuellt skälet till att det inte diskuteras på allvar ur ett mänskligt 
rättighetsperspektiv, menar Askola. Att kvinnor som grupp är speciellt utsatt klargör 
dock CEDAW som därför specifikt nämner människohandel av kvinnor.141 
 

5.4.2 Offret som vittne: ikonifierat? 

Srikantiah skriver om människohandelsoffret som vittne och lagstiftarens bild av hur ett 
sådant offer beter sig. Hon menar att den bilden är ordentligt förvriden och istället är en 
projektion av det beteende som lagstiftaren önskar sig av offret. Offret får sin status 
från sin passivitet. Det vill säga illusionen om att denne är passiv och helt under 
människohandlarens kontroll tills räddningen kommer. Då ska offret bli tacksamt över 
hjälp och villigt samarbeta med myndigheterna. Ett offer som inte vill samarbeta ses 
som mindre utav ett offer. Detta visas explicit i lagstiftningen. Villkoren är enkla, 
nämligen inget samarbete - ingen hjälp. Srikantiah menar att det inte har så mycket att 
göra med en konkret byteshandel som en rigiditet i synen på människohandelsbrottet 
och prostitution. Denna förutfattade bild av hur ett människohandelsoffer beter sig 
härstammar från synen på offret. Hon föreslår att det är en direkt konsekvens av ett 
avskaffande synsätt på prostitution (the abolitionist view). Lagstiftaren är fast i att man 
inte kan samtycka till prostitution, det är alltid exploatering. Följden blir, möjligen 
omedvetet, att offer alltid ses som passiva och utan egen vilja. Det faktum att offret inte 
visar sig passiv och inte ”motsatt sig” exploateringen skapar förvirring och gör att 
frågan om offret verkligen blivit utsatt för ett brott ställs.142  
 

5.4.3 Samtycke som bedömning av offret 

Enligt propositionen till införandet av människohandelsbrottet i nationell straffrätt 
räcker det med uppsåtet att utnyttja i en människohandelsituation för att brottet ska 
rubriceras som just detta, utnyttjandet behöver inte redan ha skett. Att med tvång eller 
annat otillbörligt medel bryta ner offrets vilja är karakteristiskt för 
människohandelsbrottet.143 Därmed är frågan om samtycke irrelevant. Oavsett om 
brottet är kriminaliserat vid uppsåt eller inte har frågan om samtycke ofta visat sig vara 
en gradering av offret.144 

Att bedöma offret p.g.a. samtycke är att sakna förmågan att se bakgrunden till 
människohandeln. Vanessa Munro menar att det är viktigt att förstå kontexten i vilken 
ett samtycke givits. Samtycket kan vara påverkat av faktorer såsom fattigdom, utsatthet 
och brist på alternativ.145 Att låta brottet bero på samtycke är att missa de 
maktolikheterna som bidragit till vilka beslut som fattats.146 Hon ger vidare en negativ 
bild av en tjänstemans syn på samtycke i människohandelsbrott: “/…/ the true victim 
who has been trafficked and coerced and intimidated and is there doing something they 
don’t want to do, should have all the support and help we can give them /…/ but there’s 
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an awful lot of people that don’t fit into that category, that are victims to a degree, but I 
think they have to take some of the responsibility for them being in that position 
themselves, and at the time they wanted to come here.”147  

Flera författare påpekar att synen på samtyckets relevans är anmärkningsvärd. 
Det finns ett stort behov av att förändra hur brottet bestäms av samtycke och att istället 
göra det till en fråga om exploateringen. Detta för att säkra att de åtaganden som gäller 
skydd av offren efterlevs.148 April Riegler menar att det i människohandelsfall till sist 
handlar om huruvida kvinnan samtyckt eller inte, om det funnits tvång eller inte. Hon 
går till och med så långt att hon menar att nationell lagstiftning som fokuserar på tvång 
och otillbörliga medel snarare än exploatering går tvärt emot FN:s definition av 
människohandel.149  

Det är hög tid att inse att människohandelsbrott inte kräver några faktiska 
kedjor. Samtycke innebär inte ett hinder för brott och ska inte heller bedömas därefter. 
Dessutom finns det tvång i form av maktövertag, beroendeförhållande, lång tids 
skrämseltaktik och psykologiskt tvång som kräver en vilja av lagstiftare och tjänstemän 
att se de subtila medlen som människohandlaren använder sig av.150 Srikantiah lyfter 
fram ett citat från en brittisk polisman som belyser detta; ”I’ve never found women 
chained up /…/ but there are a whole series of other control factors, which mean that 
escape or running away isn’t really an option.”151  
  

6 Reglering och prostitution i andra länder 

6.1 Tolkningsutrymme och implementeringsskillnader 
Som visats i kapitel 2 finns internationell reglering som ålägger stater att överväga att 
vidta åtgärder för att förbättra skyddet av människohandelsoffer. På europeisk nivå är 
avtalen juridiskt starkare och mer specifika. Trots detta finns tolkningsutrymme och 
därmed skillnader i implementering, lagstiftning och andra åtgärder. Frågan är om det 
ens är önskvärt att harmonisera EU-ländernas lagstiftning mer än idag med tanke på 
skillnader i syn på prostitution och även omfattning av människohandel samt problem 
med illegal invandring.152 Även gränsöverskridande samarbete kan vara problematiskt 
med tanke på skillnaderna i synen på prostitution, om än oerhört nödvändigt.153 
 

6.2 Offrets rättsliga status  

6.2.1 Betänketid 

När det gäller betänketid förbinder EG-direktivet EU-staterna att lagstifta om en sådan 
möjlighet. Regleringen kring betänketid och uppehållstillstånd för offer är ganska lika i 
EU-länderna men vissa skillnader finns. I Belgien kan ett offer få betänketid om 40 
dagar, men måste sedan försäkra skriftligt att denne vill samarbeta. Finland har också 
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en möjlighet till betänketid som kan variera från 30 dagar till 6 månader. Då finns också 
ett krav, precis som i Sverige, att offret har brutit kontakten med handlarna och om 
offret frivilligt kontaktar dessa kan uppehållstillståndet kan avbrytas.154 Nederländerna 
är ett positivt exempel med sin möjlighet till betänketid om tre månader, Pearson menar 
att det är den tid som behövs för att offret ska återhämta sig och kunna medverka.155 
Offret kan där själv ansöka om betänketid och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.156 
 

6.2.2 Brottet och det tidsbegränsade uppehållstillståndet 

Möjligheten till tidsbegränsade uppehållstillstånd innebär en förbättring av 
lagstiftningen som rör människohandelsoffret och skapar förutsättningar för att driva en 
rättsprocess och bekämpa människohandel genom åtal. Problemet med de 
tidsbegränsade uppehållstillstånden är dock att de inte är attraktiva nog, menar Askola. 
Möjlighet till dessa är givetvis bra, men det är ett misslyckande när det gäller att rikta 
fokus på de strukturella skillnaderna och den strikta migrationspolitiken som är en 
grogrund för människohandel.157 

Tidsbegränsade uppehållstillstånd är en nödvändighet för att offret ska ha 
möjlighet att stanna i destinationslandet och medverka. Även Nilemar menar att det 
däremot inte är något som i ökad utsträckning får offer att vittna. Att dessutom ställa 
krav på offret gör det än mindre attraktivt.158  

Italien har valt att inte ställa krav på offret för att få tidsbegränsat 
uppehållstillstånd och ett offer kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd för max ett år. 
Sverige nämner också Italien i utredningen om en nationell handlingsplan mot 
människohandel för arbetskraftsexploatering m.m., som ett land att lära av p.g.a. dess 
långa arbete mot nationell organiserad brottslighet.159 Italien uppges gått ett steg längre 
i implementeringen av EG-direktivet och arbetet mot människohandel utgår från en 
grundprincip om att offrens skyddsbehov går före polisens utredningsbehov. Offer har 
alltså rätt till skydd och stöd utan att samarbeta med polisen.160 Detta visar att 
samarbetskravet sänder ut fel signaler och kanske är helt överflödigt, eftersom offer ofta 
efter viss tid av eftertanke är villiga att ingå i processen.161  

Matilde Ventrella McCreight anser att Italien visserligen har kommit en bit på 
vägen med arbetet mot människohandel,162 men att landets lagstiftning inte i tillräcklig 
utsträckning ger fullgott skydd för människohandelsoffer. Lagen täcker enbart vissa 
delar av det skydd som människohandelsoffer kan behöva.163 Hon menar att i praktiken 
är dock lagen så vag att det blir polisens avgörande om en person är ett 
människohandelsoffer eller inte, som är avgörande för dennes öde. 164 

Raffaela Puggioni hävdar att även om människohandelsoffer i Italien har rätt till 
skydd så brister man i att uppfylla detta, då polisens ”upprensning” av kriminalitet av 
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typen prostitution och illegal invandring ofta får företräde.165 Detta frustrerar 
frivilligorganisationer som menar att ”upprensningen” inte löser problemet, utan bara 
flyttar det någon annanstans.166 Hon menar att myndigheterna bör tydliggöra 
distinktionen mellan människohandelsoffer som tvingas till prostitution och 
immigranter som befinner sig illegalt i landet och försörjer sig som prostituerade. 
Avsaknaden av kunskap om detta skapar stora regionala skillnader hur man ser på, och 
behandlar, prostituerade. P.g.a. detta kan ”fel” personer få skydd och ”fel” personer bli 
avvisade.167  

I Nederländerna har man hanterat detta problem genom att se till att polisen har 
checklistor med faktorer som kan ge indikationer på att en person är ett 
människohandelsoffer. Detta har också resulterat i att fler människohandelsoffer 
identifierats.168 I Nederländerna ska åklagaren anse offrets närvaro vara nödvändig för 
att offret ska få tidsbegränsat uppehållstillstånd och detta dras sedan in när 
rättsprocessen är över.169  

Eftersom synen på prostitution är förknippad med den på samtyckets vikt är det 
relevant att diskutera den lagstiftning som rör prostitution i relation till den lagstiftning 
som rör människohandelsoffer. I Nederländerna är det lagligt att köpa sex, prostitution 
är ett legitimt arbete och synen är att kvinnan själv kan välja att prostituera sig och inte 
är ett offer.170 I människohandelsregleringen är ett samtycke från offret irrelevant om 
tvång, våld, utnyttjande av auktoritet eller något otillbörligt medel använts från 
handlarens sida, i enlighet med Palermoprotokollet.171  

Bierge Pieters menar att ett utnyttjande i Nederländsk lags mening uppstår när 
”a prostitute finds her/himself in a situation not equal with the situation in which an 
emancipated prostitute in the Netherlands is used to find him/herself in”.172 Detta är 
dock ett förenklat synsätt på ett komplicerat avgörande. Både lagstiftaren och domstol 
har haft svårigheter med att skilja frivilliga handlingar från allvarligt utnyttjande.173  

Ett människohandelsoffer som fått tidsbegränsat uppehållstillstånd i 
Nederländerna för medverkan i utredning av människohandel får inte arbeta som 
prostituerad. Pieters förklarar att det är tänkt som ett skydd för att stoppa utnyttjande, 
men kan givetvis ses som nedvärderande och diskriminerande.174 Munro menar att det 
antyder att det egna landets medborgare anses förmögna att fatta egna beslut, medan 
invandrande kvinnor förutsätts bli exploaterade och brottsoffer oavsett egna beslut.175  

Om människohandel är gränsöverskridande finns inget krav på att otillbörligt 
medel använts. Eftersom Nederländerna har synen att en person kan välja att prostituera 
sig kan detta bli diskriminerande för utländska kvinnor. Å andra sidan har man lyckats 
få fler fällande domar då åklagaren inte behöver bevisa att något otillbörligt medel 
använts.176 

Med tanke på den svenska synen att den prostituerade alltid är ett offer som 
utnyttjas av sexköpare bör Sverige ha ett annorlunda och kanske bättre utgångsläge än 
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många andra länder när det gäller synen på människohandelsoffer. Så verkar dock inte 
vara fallet då synen på samtycke inte verkar skilja sig åt nämnvärt i Sverige och 
Nederländerna.177 Att man i de svenska rättsfallen fäster vikt vid att en del kvinnor 
kommit frivilligt till Sverige för att prostituera sig är att kliva långt ifrån den 
lagstadgade uppfattningen att den prostituerade alltid är ett offer.  

Visserligen verkar förbudet att köpa sex hindra större etablering av 
människohandel i Sverige (se kap 3.2), men rapporten till Europaparlamentet visar att 
det inte är så stor skillnad mellan antal människohandelsoffer i Sverige och ex. 
Nederländerna som man skulle kunna tro.178 
 

6.2.3 Erbjudande om permanenta uppehållstillstånd 

Enheten för människohandel på UNODC menar att internationella överenskommelser 
har förbättrat utgångsläget för arbetet mot människohandel. Det finns många goda 
exempel. Arbetet i Vietnam, Nigeria och Colombia har varit framgångsrikt och där 
erbjuds nu avsevärt bättre skydd av offret än tidigare. USA ett av de länder som ses som 
ett föregångsland gällande lagstiftning för skydd av människohandelsoffer.179 USA har 
i sin lagstiftning ett starkare skydd för människohandelsoffer än många andra länder. 
Lagstiftningen syftar till att vara hård mot handlarna och generös mot offren. 180 USA 
ger ett permanent uppehållstillstånd, T-visa, för offer som är av hög moralisk karaktär 
(good moral character), som har samarbetat i rättsprocessen och som utstår svåra 
umbäranden (suffer extreme hardship) om de blir avvisade.181 Även i Finland kan offret 
få permanent uppehållstillstånd om det anses finnas en särskild utsatthet.182  

I en svensk utredning av människohandel övervägs ett införande av permanenta 
uppehållstillstånd för att tillgodose statens åtaganden att skydda och rehabilitera offret. 
Men de tidsbegränsade uppehållstillstånden samt möjligheten att ansöka om asyl, 
uppehållstillstånd av humanitära skäl, anses i princip vara tillräckligt för att 
människohandelsoffer ska beredas skydd i Sverige.183 För att detta ska tydliggöras 
föreslås dock ett tillägg i Utlänninglagen 5 kap 6 § om att det särskilt ska beaktas om 
utlänningen utsatts för människohandel.184  

Att erbjuda permanent uppehållstillstånd för offer som medverkar i brottmål är 
inte helt problemfritt. Det utgör inte enbart en skyddsåtgärd utan även en risk för att 
äventyra rättssäkerheten. Det har nämligen diskuterats om permanent uppehållstillstånd 
för människohandelsoffer skulle kunna uppfattas som en belöning för dess medverkan i 
en rättsprocess och att detta skulle leda till att offrets trovärdighet som vittne skulle 
kunna ifrågasättas. I SOU 2008:41 anses en sådan risk vara överhängande och man 
refererar till ett fall där domstolen vägt in det faktum att ett vittne beviljats tidsbegränsat 
uppehållstillstånd i bedömningen av vittnets trovärdighet.185 Amerikanske åklagaren 
Andrew Kline menar att detta ibland kan tas upp av försvaret men han ser det dock som 
en möjlighet för offret att ingående få berätta om sin situation. Det är åklagarens uppgift 

                                                 
177 Munro, s 330 
178 TRANSCRIME-rapporten, s 11 
179 Intervju med Julie Kvammen och Truels Vester, Anti-Human Trafficking Unit, UNODC, 2008-04-25 
180 TIP Report, s 51  
181 U.S. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 
182 SOU 2008:41, s 138 
183 A bet s 139 
184 A bet s 141 
185 SOU 2008:41, s 144 
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att visa på offrets trovärdighet. ”Assuming that the victims are credible and there is 
corroboration for their testimony, then it should not be an issue”.186 

Nilemar tror att för svensk del skulle förslaget att erbjuda permanenta 
uppehållstillstånd vara en förändring som påverkar ett väldigt litet antal offer. Det stora 
antalet vill återvända hem; permanenta uppehållstillstånd verkar inte vara något som de 
flesta offer eftersträvar.187  
 

6.3 Går det att lagstifta bort problemet?  
USA:s lagstiftning ses ofta som föredömlig med tanke på möjligheten till permanent 
uppehållstillstånd. Verkligheten är den att få ansöker om T-visa och ännu färre får 
ett.188  Även i Italien skiljer sig verkligheten från lagen, eftersom det i praktiken verkar 
finnas ett samarbetskrav på offer för att de med säkerhet ska få uppehållstillstånd.189  

Munro visar på att problemet med skyddet för offret oftast inte är de juridiska 
medlen. De är i grund bra och en tillräcklig ram för arbetet mot människohandel, men 
kan ändå i praktiken vara värdelösa.190  Det verkar alltså inte vara lagstiftning som i 
första hand brister. Munro påpekar att det är ett glapp mellan politik och 
implementering och menar att problemet finns i ”the translation of policy into practice” 
som gäller för mycket av det som lagstiftats om människohandel, både på internationell 
och på nationell nivå.191 
 

6.4 Utom-lagstiftliga åtgärder  

6.4.1 Berörda parters kompetens 

För att tillfullo uppfylla syftet med Palermoprotokollets krävs inte bara effektiv 
lagstiftning. Åklagare måste prioritera att rubricera som människohandel och domstolen 
måste adoptera lagstiftarens syn på brottet. De som bemöter offret måste informera om 
dennes möjligheter till stöd och skydd samt att söka om asyl. Om offret ska medverka i 
processen behöver denne juridisk assistans i form av ombud eller åtminstone 
rådgivning. Information måste nå ut till offret om hur processen går till i fråga om 
processrättsliga regler och tidsplaner, vidare vilka rättigheter respektive skyldigheter 
offret åtar sig i rollen som vittne. Andrew Kline menar att ett sätt att motivera offret till 
medverkan är att informera denne om vad medverkan betyder för arbetet mot 
människohandel.192 All information ska ske på ett språk som är välkänt för offret och då 
det behövs tillordnas tolkningshjälp. Det är viktigt att processens struktur anpassas 
offret i den mån det är möjligt, med hänsyn till skillnader i bland andra kultur, språk, 
utbildning och ålder.193  

Polis, åklagare och migrationsverkets tjänstemän måste lära sig att upptäcka 
brottet människohandel och därmed även känna igen brottsoffret. Det krävs en öppenhet 
                                                 
186 Intervju med Åklagare Andrew J. Kline, Human Trafficking Prosecution, U.S. Dept. Of Justice, 2008-
05-23 
187 Intervju med Anna-Lena Nilemar, Internationella Åklagarkammaren 
188 Wolken, Cynthia L; Feminist legal theory and human trafficking in the United States: toward a new 
framework, s 408, även Srikantiah, s 178  
189 Pearson, s 44 
190 Munro, s 328 
191 A a s 328 
192 Intervju med Andrew Kline, Human Trafficking Prosecution, U.S. Dept. of Justice  
193 UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, s 142 f 
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för att andra typer av brott skulle kunna vara av människohandelskaraktär. Det är ytterst 
viktigt att dessa tjänstemän lär sig om brottets komplexitet och offerproblematiken. 
Tillvägagångssätt där offer graderas efter passivitet, samtycke och tvång är inte 
acceptabel.194  
 

7 Analys och diskussion 

7.1 Internationell rätt  
Internationell rätt visar att det finns en enhällig definition av människohandel, men det 
finns fortfarande ingen internationell, än mindre regional, konsensus om hur 
människohandelsoffret ska skyddas. I internationella avtal verkar skyddsåtgärder väga 
lika tungt som åtagandet att åtala, vilket dock inte återspeglas i regionala avtal och 
nationell lagstiftning. Där skapas istället en hierarki: åtala och sedan skydda. 

Artikel 7 i Palermoprotokollet skulle kunna vara grunden för att motivera till 
omfattande åtgärder i enlighet med protokollets syfte och nationella förutsättningar men 
en bokstavlig tolkning innebär ett svagt åtagande som är lätt att åsidosätta. Att 
formuleringen är juridiskt svag visar Sveriges ”överväganden” där man i linje med den 
senare tolkningen utan vidare hänvisar till offrets möjlighet att själv söka asyl. Helt kan 
man dock inte döma ut artikeln; varje lands anslutning till Palermoprotokollet är ett steg 
framåt i arbetet mot människohandeln och visar på en vilja att vidta åtgärder.  

Europarådets människohandelskonvention uppmuntrar stater att tillhandahålla 
en möjlighet för offer att få tidsbegränsat uppehållstillstånd om relevant myndighet 
anser det nödvändigt för offrets personliga situation. Sverige anser sig inte heller av 
detta behöva förändra gällande lagrum som idag ställer krav på samarbete. Detta 
betyder att de enda offer som kan få stanna i Sverige idag är de som samarbetar i en 
utredning om brottmål. 

Fördelen med regionala avtal är att de kan bli juridiskt starkare då de ofta har en 
mer homogen samling länder att ta hänsyn till i traktatsförfattandet. FN uppmuntrar till 
regionala avtal; regioner kan utifrån egna förutsättningar hantera sina specifika 
problem. Problemet med de europeiska avtalen är att de explicit uttrycker att offrets 
skydd får stå tillbaka för statens vilja att fokusera på åtal i bekämpningen av 
människohandel, vilket har lett till att innan Europarådets människohandelskonvention 
trädde i kraft fanns inget skydd för de människohandelsoffer som inte vill eller kan 
medverka i brottmål. 

Doktrinen visar att EU:s syn på invandring är en del av bekymret. Unionen har 
stränga regler för immigration och detta anses vara en av grunderna till stora problem 
med människohandel. Det som från början är illegal immigration kan leda till och 
resultera i människohandel, delvis på grund EU:s stränga yttre gränser. Det finns få 
alternativ till den risk det innebär att ta sig in i EU illegalt.  Det skapar en särskild 
utsatthet för exploatering för de som desperat vill immigrera till EU och de som redan 
befinner sig illegalt i unionen.  
 

7.2 Offerproblematiken 
Det finns en speciell problematik som omger människohandelsoffer. Ofta används hot 
om avvisning vilket gör att offret, så länge det inte ser sig själv som ett offer, är 
medveten om sin illegala status i destinationslandet. Det i sin tur föder en 
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myndighetsskräck, inte sällan präglad av erfarenheter i ursprungslandet. 
Människohandel kan givetvis röra sig om tvångsförflyttning där offret aldrig har 
samtyckt utan blivit tvingat, förts bort och hållits kvar med hjälp av våld, men en 
betydande del av offren har gett visst samtycke och sedan blivit vilseledda och 
utnyttjade. Därför ser offret sig sällan till en början som just ett offer och beter sig 
därför inte som myndigheter och lagstiftaren förväntar sig av ett brottsoffer. 
Lagstiftning måste därför anpassas till den kunskap som finns om 
människohandelsoffret och dess situation.  

Det är även viktigt att myndigheter och tjänstemän som arbetar med 
människohandel är utbildade i att identifiera brottsoffret och har kunskap om hur denne 
ska bemötas. Detta ligger i statens intresse inte bara p.g.a. åtaganden om offerskydd 
utan även med tanke på åtalsskyldigheten. I en effektiv process har offret ofta en 
nyckelroll som vittne. Offret har också rätt att bli igenkänd som målsägande för att få 
sina rättigheter tillgodosedda. Möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd kommer 
från denna vilja att åtala, vilket märks markant i de krav som uppställs. Samarbetskravet 
och kravet på att bryta förbindelser med den misstänka gärningsmannen visar att 
lagstiftaren inte förstått offrets situation. Kraven är för hårda. Om offret inte ser sig 
själv som ett brottsoffer kommer ett tidsbegränsat uppehållstillstånd knappast verka 
attraktivt. Här spelar också återvändarproblematiken in, ett samarbete med 
myndigheterna mot ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är föga behjälpligt när offrets 
säkerhet efter ett återvändande kanske inte kan garanteras. Denna förståelse saknas hos 
lagstiftare och betyder att många offer lämnas utanför. 

Om man, som i Italien, väljer att slopa kravet på samarbete skulle 
förutsättningarna förbättras för att offret i större utsträckning ska välja att stanna för att 
medverka i processen. Ett större offerfokus i lagstiftningen kring människohandel 
skulle alltså, förutom bättre möjlighet att skydda offret, ha en positiv effekt på 
åtalsfrekvensen. Det är beklagligt att lagstiftaren förbisett den möjligheten. Det har 
visat sig att en förlängd betänketid i kombination med rehabiliteringsåtgärder gör att de 
allra flesta offer önskar medverka i processen. Det skulle kännas symboliskt bättre att 
inte ha kravet, speciellt då det verkar överflödigt om resultatet skulle vara detsamma. 
Detta är viktigt att uppmärksamma p.g.a. den normativa rollen som lagstiftning har. 

I Sverige tolkar åklagaren dessa krav extensivt, eftersom denne givetvis vill ha 
kvar offret i landet för vittnesmål, men kritiker menar det är problematiskt att ge 
åklagaren rollen att bedöma dessa krav, eftersom det lämnar utrymme för egna 
värderingar och ger åklagaren stor makt över offrets rättsliga status. Det verkar dock i 
Sverige vara en teoretisk syn på ett icke-verklighetsförankrat problem.  
 

7.3 Människohandelsbrottet 
Människohandelsbrottet karaktäriseras av uppsåt att utnyttja och otillbörliga handlingar 
som resulterar i att gärningsmannen direkt eller indirekt har kontroll över offret. Av 
svenska rättsfall och förarbeten kan man se att det är vanligare att gärningsmännens 
kontroll av människohandelsoffret är av mer subtil art än att offret är inlåst eller under 
direkt hot. Utländsk doktrin visar att det inte är en enskild svensk tendens. Detta gör att 
det ibland kan vara svårt att avgöra om en situation utgör människohandel eller ej, 
särskilt om offret inte ser sig själv som offer. Av de domar som ingått i arbetet kan man 
se att domstolen tittar på dels om gärningsmännen själva ansett sig ha kontroll över 
offret och dels sett till offrets egen syn på sina möjligheter att frigöra sig från 
gärningsmännen och situationen med hänsyn till omständigheterna. De typer av 
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tvångshandlingar och otillbörliga medel som använts varierar stort, beroende på offrets 
relation till gärningsmännen och samtycke.  

Rikskrim, Kvinnoforum och ECPAT menar att åklagare och polis har bra 
kunskap om offret och brottet men att domarna inte har samma förståelse. Rikskrim 
kritiserar svensk domstol för att man tolkar kravet på otillbörligt medel i strid med 
Palermoprotokollet. Detta stödjer att det största problemet inte ligger i lagstiftningen 
utan i utövande och tolkning av lagen. Domare, och i viss mån åklagare, delar inte 
lagstiftarens syn på brottet och attityd till offret. Detta stödjer den diskussion som förs i 
doktrinen om att det är ett glapp mellan lag och tillämpning. Att domarna inte har full 
förståelse för offrens situation visas bl.a. genom att en tingsrätt ansett att tidsbegränsat 
uppehållstillstånd påverkat offrets trovärdighet som vittne negativt.  

I domarnas resonemang syns alltså att frivillighet och kontroll är nyckelord. I 
svensk lag anses samtycke irrelevant. Om handlaren tagit kontroll över en person och 
haft uppsåt att utnyttja denne spelar det ingen roll om denne frivilligt gått med på att 
lämna hemlandet för att prostituera sig i destinationslandet. Här kommer 
prostitutionsdebatten in i bilden, för åsikter går isär när det gäller om en kvinna kan 
anses frivilligt sälja sexuella tjänster eller om det alltid är exploatering. Om man ser den 
prostituerade som ett offer och köparen som kriminell eller om man är av åsikten att 
kvinnan själv kan välja prostitution påverkar hur man ser på människohandel.  Sverige 
har en helt avskaffande syn på prostitution, i den mening att det är alltid är 
exploaterande och att samtycke är irrelevant. Detta syns tydligt i 
prostitutionslagstiftningen då man valt att kriminalisera köparen, vilket indirekt visar att 
samhällets syn på den prostituerade är att denna är ett offer för omständigheterna och 
utnyttjas av köparen och eventuell hallick.  

Med tanke på Sveriges inställning till prostitution torde vi ha ett annat 
utgångsläge för att bekämpa människohandel än övriga länder. Sverige har en politiskt 
stark grund för att se prostitutionen som exploatering per se med tanke på 
kriminaliseringen av sexköp. Vi efterlyser dock att denna syn återspeglas och tydliggörs 
i lagstiftningen och tillämpas av rättsväsendet. Trots att samtycke görs irrelevant i 
förarbetet till lagen diskuteras det i flera domar. SOU 2008:41 är ytterligare ett indicium 
på att rättstillämpningen tidigare inte motsvarat lagstiftarens vilja, då syftet med 
kommande lagändringar är just att effektivisera hur lagen tillämpas. Det tyder på att 
lagstiftning ansetts tillfredställande, men utan att ge de resultat som önskats. 

 

7.4 Förbättringar 
Skyddet för offer bör förbättras avsevärt för att anses tillfredställande i enlighet med 
Palermoprotokollet. Det verkar finnas en tydlig relation mellan ett fullgott skydd och 
offrets motivation till att medverka i processen (och visas i länder med stark lagstiftning 
till förmån för offret, exempelvis USA) och därför borde nationella åtgärder primärt 
rikta sig till att förbättra för offret. Därigenom ökar möjligheten att få vittnesmål och i 
förlängningen att åtala. Detta borde, med grund i den kunskap som finns om 
människohandelsoffrets problematik och om brottets mekanism, ske genom flera steg: 
dels genom att förbättra lagstiftning och skyddet för offret, dels genom att anpassa 
domstolsförfarandet och slutligen genom att öka myndigheter och tillhörande 
tjänstemäns förståelse för brottet och därmed offret genom utbildning. Diskussion om 
dessa åtgärder förs nedan:  
 
Lagstiftningsåtgärder 
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I Sverige är betänketiden, sedan den infördes, 30 dagar vilket är minimikravet enligt 
regionala åtaganden. Längre betänketid har i andra länder visats sig positivt. Det är 
viktigt att uppmärksamma relationen mellan betänketid d.v.s. för offret möjlighet till 
professionell hjälp, vård och rehab och möjligheten att driva framgångsrik rättsprocess. 
Att Sverige väljer minimilängden är beklagligt och är möjligen ett tecken på att 
lagstiftaren inte förstår att just betänketiden fungerar i förlängningen som incitament för 
att vittna.  

De tidsbegränsade uppehållstillstånden ställer krav på motprestation. Det 
innebär i praktiken att ett människohandelsoffer måste samarbeta för att för att få 
tillgång till skydd. Kravet på samarbete med myndigheterna och kravet på att bryta 
förbindelserna med den misstänkte gärningsmannen visar att lagstiftaren inte förstått 
offrets situation. Inte sällan har den misstänkte gärningsmannen och offret en relation 
som från offrets sida beskrivs som vänskap. Denne kanske är offrets enda kontakt i 
destinationslandet. Den misstänkte gärningsmannen kan också ha använts sig av hot om 
avvisning p.g.a. offrets illegala status, vilket kan skapa en myndighetsskräck. Förutom 
de grundläggande mänskliga rättigheterna har brottsoffer rättigheter. 
Människohandelsoffer har dessutom rätt till skydd och vård enligt internationella 
överenskommelser. I praktiken belägger lagen offret med skyldigheter för att få tillgång 
till sina rättigheter. Nationell lagstiftning runt människohandelsbrottet speglar därmed 
inte det dubbla syfte som Palermoprotokollet har i bekämpningen av människohandel, 
utan väljer att tydligt visa på vikten av att åtala framför att skydda. 

De tidsbegränsade uppehållstillstånden är således till för offer som är 
användbara i rättsprocessen. Det måste finnas en lagstadgad möjlighet till skydd av och 
vård för de offer detta exkluderar, så att de med rättslig status kan stanna för vård och 
rehabilitering innan återvändandet till hemlandet. Det är förvånande och beklagligt att 
detta inte infördes i och med Sveriges kommande tillträde till Europarådets 
människohandelskonvention.  
 
Domstolsförfarandet 
För de offer som väljer att medverka finns flera alternativ för att underlätta vittnesmålet. 
Att ta hänsyn till offrets situation skulle, förutom den uppenbara effekten, få fler offer 
motiverade till att vittna. Vittnesmål för människohandelsoffer, precis som för 
sexualbrottsoffer, kan vara enormt psykiskt påfrestande. Det är då viktigt att domstol 
och åklagarmyndighet är flexibla i sitt bemötande av offret. Exempelvis kan 
bandupptagning med vittnet användas som bevis, vilket ofta sker om offret har önskat 
återvända men trots det vill medverka i rättsprocessen. Bandupptagning har dock lägre 
bevisvärde eftersom vittnesmålet inte kan ifrågasättas av försvaret. Målsägandebiträdet 
kan också begära att den misstänkta gärningsmannen inte är i rätten när offret hörs. 
Redan nu ser man detta i rättsfall, men det borde göras systematiskt. Sekretess är 
väldigt viktigt, eftersom ett av skälen till att offret inte vill medverka kan vara rädsla för 
att uppgifter ska läcka ut. Det går använda sig av sekretess och det är viktigt att ha 
förståelse för att den önskas. Målsägandebiträde verkar tillordnas offer som önskar 
vittna i mål där de inte är målsägande. Detta måste säkerställas eftersom det är viktigt 
att offret får målsägandefördelar, även i fall som koppleri. Målsägandebiträden borde i 
sin tur ha kompetens att bemöta människohandelsoffer med tanke på offrets speciella 
situation. 
 
Utbildning 
I vissa länder finns skillnader mellan regioner när det gäller synen på 
människohandelsoffret och detta kan vara fallet även i Sverige. Det är viktigt att 
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säkerställa att det finns en nationellt enhetlig attityd gentemot brottet och dess offer. 
Offret måste bemötas korrekt, oavsett var det befinner sig i landet. Detta kan göras med 
hjälp av utbildning i brottets komplexitet och offerproblematiken. Det finns offer som 
är under synligt tvång och fysiskt misshandlade. Det finns även människohandelsoffer 
som inte ser sig som brottsoffer och som verkat samtycka. De är dock båda brottsoffer 
och måste identifieras och behandlas som sådana. Egna värderingar gällande syn på 
samtycke och vem som är ett offer, får inte påverka identifieringen. Det är viktigt att 
även åklagare har förståelse för brottet och väljer att rubricera det som människohandel.  

Domstolens rådande tolkning av kravet på otillbörligt medel verkar i praktiken 
vara så högt att åklagare ibland väljer att gå på koppleri istället för människohandel. 
Gällande brottet är de kommande lagändringarna välkomna. Ett förtydligande av de 
rekvisit som ställs upp i lagen är naturligtvis bra, men borde måhända inte behövas. 
Lagstiftarens vilja verkar inte få genomslag i domarna och hos den dömande makten. 
Kritiker menar att det är hos denna som kunskap om människohandelsmekanismen och 
förståelse för offerproblematiken brister. Lagstiftning är viktig som grund, men för att 
säkerställa att tillämpningen blir korrekt krävs utbildning och därmed en 
kompetenshöjning. 
 

7.5 Övriga faktorer 
I studien framkommer att hanteringen av återvändandet kan vara viktigt för offret när 
denne ska besluta om att medverka. Verktyg för att garantera säkerhet i hemlandet 
skulle kunna motivera dessa offer att samarbeta och stanna för processen. Italien har 
valt att arbeta aktivt med återvändarassistans, vilket verkar resultera i att färre offer 
återtraffickeras. En sådan metod bör vara lika viktig som att åtala för att bekämpa 
människohandeln.  

Doktrinen är tydlig när det gäller att människohandelsoffer ofta hamnar emellan 
olika rättsområden och därmed förlorar sina rättigheter som brottsoffer och målsägande. 
Beroende på identifikationen blir de antingen brottsoffer (målsäganden med rättigheter), 
vittnen (åklagarens verktyg) eller illegala immigranter (avvisas). I Sverige har man 
framgångsrikt börjat identifiera människohandelsoffer som brottsoffer och inte illegala 
immigranter. Den europeiska migrationspolitiken kan mycket väl vara en anledning till 
människohandel, men de tidsbegränsade uppehållstillstånden är till synes effektiva i att 
erbjuda en möjlighet till rättslig status. Detta undviker en direkt avvisning av 
människohandelsoffer. Migrationsverkets bedömningar av ansökningarna visar att EG-
direktivet och införandet av tidsbegränsade uppehållstillstånd har fått genomslag. Dock 
behandlar detta bara de offer som uttrycker vilja att medverka i processen. 
 

7.6 Egna reflektioner  
Vi efterfrågar forskning kring hur återvändarproblematiken bäst hanteras och vidare hur 
den påverkar människohandelsoffret. Vilka metoder av återvändandestöd som är mest 
lämpliga utreds dock bäst inom det beteendevetenskapliga området. Gällande den 
rättsliga delen är det ett område som EU alldeles uppenbart har stora möjligheter att 
utveckla med Europol och Eurojust samt tätare samarbete mellan medlemsstaternas 
relevanta nationella institutioner, detta för att garantera offret säkerhet i 
ursprungslandet. 

Det blir intressant att se om lagändringen av människohandelsbrottet kommer få 
genomslag i rättstillämpningen och om Sveriges tillträde till Europarådets 
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människohandelskonvention kommer att innebära någon som helst förändring av det 
nationella skyddet av människohandelsoffer.   

8 Slutsatser 
Nationell lagstiftning motsvarar inte internationell rätt gällande skydd av 
människohandelsoffer. Nyligen ikraftträdda Europarådets människohandelskonvention 
syftar till att stärka detta skydd på europeisk nivå och uppmuntrar till införande av 
tidsbegränsat uppehållstillstånd om det är nödvändigt för offrets personliga situation, 
utan krav på samarbete med myndigheterna. Trots detta väljer Sverige att inte införa 
några lagändringar och ger i dagsläget bara skydd till de offer som medverkar i brottmål 
och anser det i övrigt tillfredställande med möjligheten att söka om asyl.  

Lagstiftaren saknar förståelse för människohandelsoffrets speciella situation, 
vilket visas i lagstiftningen som ställer krav på offret mot att tillhandahålla rättslig 
status, skydd och vård. Det härrör från den statliga viljan och åtagandet att åtala för att 
bekämpa människohandel. Det är dock två behov som kan förenas då en lagstiftning 
som riktar fokus på skydd av offret har visat sig positiv även för åtalsfrekvensen.  

Gällande människohandelsbrottet verkar lagstiftningen i stort tillfredställande, 
men trots detta visar det sig svårt att rubricera brottet som människohandel. I realiteten 
är rekvisit som otillbörliga medel svåra att bevisa och kraven upplevs högt ställda. 
Domstolen diskuterar fortfarande frivillighet trots att detta gjorts irrelevant av 
lagstiftaren. Rättstillämpningen speglar inte goda intentioner hos lagstiftaren. Med 
tanke på Sveriges inställning till prostitution torde samtyckets irrelevans i relation till 
människohandel vara oproblematisk. Det visar sig inte vara fallet i rättstillämpningen. 
Det innebär att inställningen till brottet människohandel skiljer sig markant från den till 
nationell prostitution.  
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