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Sammanfattning  
 
Uppsatsen behandlar människohandel för sexuella ändamål och prostitution och är en 
komparativ studie av Sveriges-, Estlands-, Lettlands och Litauens lagstiftningar och deras 
internationella åtaganden. Människohandel är ett globalt problem och staterna kring Östersjön 
är alla berörda av problemet på ett eller annat sätt i form av att de är ursprungs-, transit- och 
destinationsstater. Prostituerade ses som en riskgrupp som potentiella människohandelsoffer 
och det faktum att det finns en efterfrågan på sexuella tjänster kan öka människohandeln. Det 
finns delade meningar om människohandel och prostitution har ett samband, dock är det 
efterfrågan på sexuella tjänster som gör att problemet existerar. Sveriges uppfattning är att det 
kan finnas ett samband mellan människohandel och prostitution.  Sveriges syn på köp av 
sexuella tjänster och ansatsen att få bort prostitution genom Sexköpslagen är unik och utgör 
en utgångspunkt i uppsatsen. Olika staters avvikande lagstiftningar och synen på kvinnan i 
prostitution kan innebära problem vid samarbetet. Det har inte framkommit att Estland, 
Lettland eller Litauen har tagit hänsyn till ett eventuellt samband mellan människohandel och 
prostitution i sin lagstiftning.  
 
FN:s Palermoprotokoll ger en internationell standard av definitionen av människohandel. 
Lettland och Litauens definitioner av människohandel överensstämmer med 
Palermoprotokollets. Sverige har lagt till ett rekvisit som innebär att det krävs att 
människohandlaren ”tar kontroll” över personen och definitionen blir snävare än i 
Palermoprotokollet. Estland uppfyller inte Palermoprotokollets krav. Den enda mellanstatliga 
överenskommelse som reglerar efterfrågan på människohandel är Europarådets konvention 
om åtgärder mot människohandel. Vad gäller staternas reglering av efterfrågan finns sådan 
endast i Sverige och Litauen. Litauens sexköpslag har dock inte samma ställning som den 
svenska sexköpslagen, eftersom det i Litauen ges påföljder till både sexköparen och den 
prostituerade.   
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1 Inledning 
 
Människohandel anses vara den moderna formen av slaveri. FN uppskattar att mellan en och 
fyra miljoner människor faller offer för människohandel varje år och påpekar att det främst 
handlar om kvinnor och barn som prostitueras och utnyttjas för sexuella syften.1 
Människohandel har visat sig vara lönsammare än till exempel vapen- och droghandeln, 
eftersom ”varan”, det vill säga kvinnor och barn, kan säljas upprepade gånger.2 
Människohandel är ett globalt problem, dock så finns det olika former av problemet 
beträffande ursprungs-, transit- och destinationsstater och regioner, samt olika grader av 
inomstatlig människohandel.3 Staterna kring Östersjön är alla berörda av människohandel på 
något sätt, då människor, främst kvinnor och barn, varje år blir utsatta för människohandel 
och skickas till, genom eller ifrån någon av Östersjöstaterna i syfte att utnyttjas. Prostituerade 
är i riskzonen att drabbas av människohandel och det faktum att det finns en efterfrågan på 
sexuella tjänster lockar till sig människohandlare. Lagstiftning bör vara det första steget att ta 
för att få bort både problemet med människohandel och att få bort efterfrågan på sexuella 
tjänster, trots att åtgärder även behövs på andra plan.  

1.1 Problemformulering  

Det råder delade meningar i frågan om människohandel för sexuella ändamål och prostitution 
har ett samband. Vissa stater erkänner ett samband, medan andra stater säger att det är två 
skilda företeelser.  Dock så är det efterfrågan på sexuella tjänster, vare sig det handlar om 
människohandel för sexuella ändamål eller prostitution, som gör att problemet existerar.4 
Staterna kring Östersjön, CBSS5, har ett samarbete för att stävja människohandel, men då det 
kan finnas ett samband mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan de 
olika staternas lagstiftning kring problemet medföra att samarbetet försvåras. Sverige har en 
unik syn på köp av sexuella tjänster och försöker få bort prostitution genom Sexköpslagen 
(SFS 2005:90) och det kan innebära problem vid samarbetet med de andra CBSS-staterna 
eftersom både lagstiftning och synen på kvinnan i prostitution verkar skilja sig åt. I de baltiska 
staterna, Estland, Lettland och Litauen, ser vi ett särskilt stort problem och därför föll valet på 
att undersöka de staternas lagstiftning i den här uppsatsen.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera den gällande internationella och nationella 
lagstiftningen samt de aktuella konventionerna kring prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål i Sverige och i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) för att ta reda på 
hur människohandel och prostitution/köp av sexuella tjänster förhåller sig till varandra rent 
lagstiftningsmässigt. Fokus kommer att ligga på både prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål, eftersom det ena kan i värsta fall leda till det andra. Även om det inte alltid 
behöver ha ett samband så handlar det i slutändan om efterfrågan vad gäller båda 

                                                 
1http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=29&module_instance=3&action=pod_show&navid=65&
subnavid=29&subnavinstance=3 , 2010-01-12.  
2 http://www2.amnesty.se/ratt.nsf/(vkap1)/F143C8391829D9C1C12571EA00201FC3?opendocument,  
2010-01-12.  
3 http://www.regeringen.se/sb/d/2664, 2010-01-12.  
4 Detta är åtminstone Sveriges uppfattning, se bl.a. Regeringens skrivelse 2007/08:167.  
5 Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige samt 
Europeiska Kommissionen.  
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företeelserna. Sveriges unika syn på prostitution/köp av sexuella tjänster och gör att vi att har 
Sverige som utgångspunkt då vi gör jämförelse mellan staternas lagstiftningar. Vi avser att 
undersöka hur lagstiftningen ser ut i de olika staterna vad gäller reglering av efterfrågan på 
prostitution/sexuella tjänster. Vi kommer att undersöka regionala och internationella 
överenskommelser med hänsyn till efterfrågan. Vi kommer även att jämföra staternas 
lagstiftning med EU:s lagstiftning och internationella konventioner som är bindande för de 
stater vi undersöker för att se om staterna uppfyller sina internationella och EU-rättsliga 
åtaganden.  

1.3 Frågeställningar  

Sverige har uppfattningen att prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan ha ett 
samband på så vis att prostitution/köp av sexuella tjänster kan bidra till att öka 
människohandeln. Hur verkar de baltiska staterna ställa sig till ett eventuellt samband mellan 
människohandel för sexuella ändamål och prostitution vid en undersökning av deras 
lagstiftningar?  
 
I Sverige regleras efterfrågan på sexuella tjänster genom sexköpslagen. Finns det någon 
reglering internationellt, regionalt och i de baltiska staterna som avser efterfrågan på 
prostitution/sexuella tjänster?  
 
Då människohandel för sexuella ändamål oftast är gränsöverskridande och ett internationellt 
samarbete är nödvändigt för att stoppa människohandeln så behövs en internationell enhetlig 
definition på vad människohandelsbrottet innebär. Är staternas nationella lagstiftning vad 
gäller människohandel för sexuella ändamål och prostitution kompatibel med hänsyn till 
definitionen i internationella överenskommelser? 

1.4 Avgränsning 

Människohandel kan avse andra former av utnyttjande än sexuellt utnyttjande, som 
utnyttjande av arbetskraft och organhandel, men vi undersöker endast människohandel för 
sexuella ändamål (vidare människohandel). Uppsatsen syftar inte till att verifiera eller 
falsifiera sambandet mellan människohandel och prostitution. Vi avser att fokusera på vuxna 
kvinnor därför att skyddet tycks vara svagare för dem än för personer under 18 år både 
nationellt och internationellt. Människohandel kan även drabba män, men i den här uppsatsen 
kommer vi enbart att fokusera på kvinnor. För att kunna gå in djupare på Baltikum så har vi 
valt att inte beröra de andra CBSS-staterna i det här arbetet. De olika internationella och 
regionala överenskommelserna tar upp många olika saker beträffande människohandel, dock 
så kan vi inte gå in på alla dessa eftersom det skulle leda oss bort från syftet att undersöka 
staternas lagstiftning i fråga om människohandel och prostitution och jämföra dem med 
internationella definitioner. Vi har inte lagt någon större vikt vid straffskalan i de olika 
staterna när det gäller människohandelsbrott eller liknande brott.  

1.5 Metod 

I arbetet har en komparativ metod använts, både mellan organisation-stat (vertikal jämförelse) 
och mellan stat-stat (horisontell jämförelse). För inläsning av ämnet har Bogdans 
bok ”Komparativ Rättskunskap” använts. Jensens-, Rylanders- och Lindbloms bok ”Att 
skriva juridik”, Sandgrens ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare” samt Bernitzs-, 
Leijonhufvuds- och Heumans bok ”Finna rätt” har varit till stor hjälp under arbetets gång.  
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Utgångspunkten har varit Sveriges lagstiftning för att sedan undersöka Estlands-, Lettlands- 
och Litauens lagstiftning då många av människohandelsoffren och prostituerade som kommer 
till Sverige som destinationsland har sitt ursprung i Baltikum. För att lättare ge en överblick 
och för att göra en jämförelse mellan staternas lagstiftning skrivs kommentarer efter vissa 
kapitel. De kommentarerna är endast till det avsnittet. En genomgående analys kommer att 
göras i slutet av uppsatsen. Diskussionskapitlet har en annan karaktär än analyskapitlet och 
syftar till att öppna upp för nya synsätt och vidare undersökning, medan analyskapitlet har en 
mer klassisk komparativ och analytisk karaktär. Estland-, Lettland- och Litauens lagstiftning 
har studerats med hjälp av en officiell direktöversättning från sitt ursprungsspråk till engelska. 
När den nationella lagstiftningen i Baltikum studeras avser vi att titta på ordalydelsen. 
Uppsatsen kommer att ha inslag av ett rättspolitiskt, de lege ferenda-perspektiv.  

1.6 Begreppsförklaringar  

Definitionen av människohandel som ligger till grund i arbetet är den precisering som ges i 
Palermoprotokollet som kommer att redogöras för nedan (kap. 2.1). ”Human Trafficking” är 
den engelska termen för ”människohandel”. Termen ”trafficking”, som har en vidare 
betydelse än ”människohandel”, används även ibland då man talar om företeelsen. I denna 
uppsats kommer vi dock att använda den svenska termen, människohandel.  
 
Med prostitution i denna uppsats avses när en person köper eller säljer sex till en annan 
person mot ersättning (i allmänhet ekonomisk) och att ersättningen utgör ett villkor för den 
sexuella tjänsten.6 Med köp av sexuella tjänster avses enbart när en person (köparen) i utbyte 
mot någon ersättning erhåller sexuella tjänster.  
 

2 Internationell rätt 
 
1904 års ”International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic” var det 
första internationella försöket att stävja kvinnohandel, vars mål var att skydda kvinnor mer än 
att straffa människohandlaren. Den behandlar snarare rekrytering av prostituerade än själva 
utnyttjandet av kvinnoprostitution. Där stadgades att det var olagligt att förleda och/eller 
bedriva koppleri och att föra bort kvinnor till en annan stat i syfte att få dem att prostituera 
sig. 1910 kom ”International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic” som 
innehåller bestämmelser om straff för människohandel och riktar sig inte enbart till 
människohandel till andra länder, utan även inom ett land. 1949 antogs en FN-konvention7 
som behandlar både människohandel och utnyttjande av kvinnoprostitution.8 Vi kommer 
nedan att redogöra för de nu gällande konventionerna som behandlar människohandel och 
kvinnoprostitution.  

 

                                                 
6 Se även Socialstyrelsens definition i ”Kännedom om prostitution 2007”.  
7 Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of the Prostitution of Others. 
8 Rijken, Trafficking in Persons, Prosecution from a European Perspective, s. 54 f.  
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2.1 Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av 
handel med människor, särskilt kvinnor och barn9   

Protokollet kallas Palermoprotokollet och är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet10. Samtliga stater som berörs i det här arbetet har 
undertecknat och ratificerat Palermoprotokollet. Syftet med protokollet är att förebygga och 
bekämpa handel med människor, samt att stärka de mänskliga rättigheterna och att främja ett 
samarbete mellan konventionsstaterna (artikel 2 a-c). Den definition av människohandel som 
görs i Palermoprotokollet artikel 3a anses vara den internationellt godtagbara definitionen.11  

 
Handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller 
mottagande av personer genom hot eller bruk av våld eller andra former av 
tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en 
annan persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning 
eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en 
annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära 
åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt 
utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara 
bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ. 

 
I artikel 3b framgår att samtycke från personen som är offer för människohandel är irrelevant 
om de medel som anges i artikel 3a har nyttjats. I artikel 5 stadgas att konventionsstaterna 
måste vidta de lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som är nödändiga för att straffbelägga 
sådana uppsåtliga gärningar som anges i artikel 3. Även försök till att begå gärningarna, att 
delta som medbrottsling eller organisera eller förmå andra att begå gärningarna skall vara 
straffbart. Artikel 9 föreskriver att parter till protokollet ska upprätta en heltäckande policy 
och program, samt vidta andra åtgärder för att förebygga och bekämpa handel med 
människor. Parter ska även sträva efter att vidta åtgärder såsom forskning, informations- och 
massmediekampanjer samt sociala och ekonomiska initiativ. 
 
Nyckelordet i Palermoprotokollet, i syfte att utnyttja

12, ska även inkludera utnyttjande av 
andras prostitution eller annan form av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, slaveri eller 
slaveriliknande förhållanden, träldom eller organhandel. Utnyttjande är med andra ord inte 
endast begränsad att gälla enbart prostitutionsrelaterat utnyttjande. Sexuellt utnyttjande skall 
emellertid förstås som människohandel. Askola menar att eftersom ordet ”utnyttjande” inte är 
definierat lämnas det därför plats för tolkning av tvång (coercion) och den eventuella 
frivilligheten (choice).13 

2.2 Kvinnokonventionen - CEDAW 

Samtliga stater som är föremål för denna studie är part till Kvinnokonventionen14. I artikel 6 
framgår att alla konventionsstater ska vidta alla lämpliga åtgärder, även lagstiftning, för att 
bekämpa alla former av människohandel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution.  
 

Kvinnokonventionens kommitté (vidare kommittén) framhåller i General Recommendation  

                                                 
9 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.   
10 United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  
11 UNODC,Global Report on Trafficking in Persons, Februari 2009, s 6. 
12 Eng. “exploatation”.  
13 Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European Union, s. 206. 
14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.  
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nr: 19 att enligt artikel 6 krävs15 det av konventionsstaterna att de ska ta till åtgärder för att 
stävja all kvinnohandel och utnyttjande av kvinnoprostitution. Kommittén anför även att 
fattigdom och arbetslöshet bidrar till ökade risker för att drabbas av människohandel och kan 
tvinga kvinnor in i prostitution. Vi kommer nedan att redogöra för de berörda staternas 
periodiska rapporter till kommittén (kap. 5.2).  
 

3 Regionalt samarbete 
 
Europeiska Unionen har en åtgärdsplan16 för att bekämpa och förhindra människohandel och 
där klargörs det att strategier mot fattigdom och korruption bör ingå i kampen mot 
människohandel. För att ta itu med en av grundorsakerna till människohandel, som är 
ojämställdhet mellan könen, ses även jämställdhet som en viktig strategi i åtgärdsplanen.17  
 
Problemet med människohandel i staterna, även om problemen ser olika ut, står i relation till 
varandra och måste lösas genom regionalt samarbete och kan inte lösas enbart av en stat i 
enskildhet.18 Askola ger kritik till EU och menar att istället för att ta i tu med problemen med 
efterfrågan (demand) på människohandel väljer de att angripa personerna som prostituerar sig 
och/eller blir utsatta för människohandel (supply).19 Vidare menar Askola att en koppling 
måste göras i debatten angående förebyggandet av människohandel och mellan 
människohandelns natur samt de komplexa könsfaktorer som underbygger problemet.20  
 
För att lyckas med de regionala arbetena med att motverka människohandel är det av stor vikt 
att samarbete mellan staternas polisväsen förbättras och att lagar harmoniseras mellan 
staterna. Dock behöver även staterna ha i åtanke hur människohandelssituationen ser ut i den 
egna staten, till exempel de faktorer som anses bidragande för att öka människohandeln såsom 
fattigdom, ojämställdhet mellan könen och en samhällelig acceptans av köp och försäljning av 
sexuella tjänster. Å andra sidan måste staten se till de faktorer som bidrar till efterfrågan av 
sexuella tjänster och billig arbetskraft.  Detta visar att människohandel är ett mångsidigt 
problem som inte bara kräver lagändring för att bekämpas, åtgärder behövs även tas på de 
politiska-, sociala- och ekonomiska planen.21  
 
När europeiska kommissionen fick frågan huruvida prostitution ska anses vara ett yrke som är 
jämställt med andra jobb, så svarade Anna Diamantopoulou å kommissionens vägnar att 
prostitution tillhör staternas egna nationella befogenhet och att det är upp till varje 
medlemsstat att bestämma hur man ställer sig i frågan. Vidare framhölls skiljelinjen 
mellan ”frivillig” prostitution och tvångsprostitution och att prostitution bör avkriminaliseras 
och att den som bedriver koppleri bör straffas.22 Något klart svar på frågan om vad 
kommissionen anser om prostitution som yrke framgår inte, utan de hänvisar till de 

                                                 
15 Eng. ”required.”  
16 EU plan for best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human 
beings.  
17 Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European Union, s. 216. 
18 Jonsson, “Human Trafficking in the Baltic Sea Region: Supply, Demand and Organized Crime”, Human 

Trafficking and Human Security, s. 93.  
19 Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European Union, s. 215.  
20 Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European Union, s. 217. 
21 Jonsson, Legal Responses to Human Trafficking for Sexual Purposes in the Baltic Sea Region, s. 111 f. 
22 Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C309E/177,12.12.2002. 
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transnationella åtgärderna som EU vidtagit. Nedan kommer att redogöras för de regionala 
samarbeten som berör människohandel.  

3.1 Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel23 

Europarådets konvention syftar till att förebygga och bekämpa människohandel och att 
garantera jämställdhet mellan kvinnor och män, att ge ett uttömmande skydd och hjälp till 
offer för människohandel, säkerställa effektivare brottsutredningar och åtal samt underlätta 
internationellt samarbete. Sverige och Litauen har skrivit på konventionen, men ännu inte 
ratificerat den. Lettland har ratificerat konventionen24. Estland har i nuläget inte ens skrivit 
under konventionen. Konventionen vill motverka efterfrågan som gynnar alla former av 
exploatering, i synnerhet när det kommer till kvinnor och barn, som kan leda till till 
människohandel och medlemsstaterna ska lagstifta eller stärka sin lagstiftning, utbilda om 
problemet, vidta sociala, kulturella eller andra åtgärder.25  

3.2 EU:s rambeslut om bekämpande av människohandel26  

I inledningen till rambeslutet om bekämpandet av människohandel för arbetskraftutnyttjande 
samt sexuellt utnyttjande står att det både är nödvändigt med enskilda åtgärder i varje 
medlemsstat såväl som en övergripande strategi för att komma till rätta med problemet. Det 
syftar till att skapa gemensamma minimiregler för EU:s medlemsstater angående 
straffrättsliga påföljder vid människohandelsbrottet. Det anförs att internationella 
organisationers arbete, speciellt FN: s, måste kompletteras med insatser av EU, och det 
framhålls att Palermoprotokollet ”är ett viktigt steg mot internationellt samarbete på detta 

område”. Definitionen av människohandel är påtagligt lik den som görs i Palermoprotokollet, 
men det finns inget krav på att brottet ska vara gränsöverskridande till sin natur eller att det 
ska vara en organiserad brottslig sammanslutning. I artikel 3 framgår att varje medlemsstat 
ska vidta nödvändiga åtgärder för att de brott som berörs skall få effektiva, proportionerliga 
och avskräckande straffrättsliga påföljder. Rambeslutet omfattar även bestämmelser om 
gemensamma lägsta maximistraff, ansvar och påföljder för juridiska personer, jurisdiktion 
och brottsoffer. 

3.3 Council of the Baltic Sea States  

CBSS är en mellanstatlig regional organisation som fokuserar på ökat samarbete mellan 
Östersjöstaterna. De har en arbetsgrupp, Task Force against Trafficking in Human Beings 
(TF-THB) som inriktar sig på vuxna människor, vars syfte är att motverka människohandel i 
Östersjöregionen genom preventiva och skyddande åtgärder. TF-THB använder sig av 
Palermoprotokollets definition av människohandel och baserar sitt arbete på Europarådets 
konvention om åtgärder mot människohandel.27 Uppdraget för TF-THB är att arbeta mot 
människohandeln och alla dess former av utnyttjande. Målet är bland annat att stärka stödet 
till offren, främja samarbete och förbättra lagstiftning. TF-THB är den enda regionala 
mellanstatliga samarbetet av sitt slag i Europa och det sammanför både EU- och icke EU-
medlemsstater i sitt samarbete. CBSS menar, att trots det faktum att människohandel idag är 
erkänt som ett svårt problem som kränker de mänskliga rättigheterna hos sina offer, är det 

                                                 
23 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, CETS No. 197.   
24 Trädde i kraft 2008-07-01.  
25 Art. 6 - Measures to discourage the demand.   
26 2002/629/RIF.   
27 “TF-THB leaflet in English”.  
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fortfarande mycket som måste göras vad gäller förebyggande, skyddande och åtalande28. De 
menar att eftersom människohandel berör många olika områden så behövs många olika 
tillvägagångssätt för att stävja människohandel. TF-THB gör det därför möjligt för 
medlemsstaterna att tillsammans fastställa den regionala människohandelssituationen och 
implementera det som är nödvändigt för de gemensamma behoven.29     
 

4 Nationell lagstiftning kring människohandel och prostitution  
 
I ett försök att få bort människohandel har alla stater som behandlas i uppsatsen vidtagit mer 
eller mindre omfattande lagstiftningsåtgärder. Den svenska lagstiftningsmodellen om köp av 
sexuella tjänster är ett försök att minska efterfrågan och sålunda minska prostitutionen, vilket 
i sin tur antas leda till en minskning av människohandel för sexuella ändamål. Att ändra lagen 
är viktigt för att på sikt ändra normer, såsom Sverige försöker göra.30  
 
Askola menar att när det kommer till människohandel så finns det många definitionsproblem 
och det finns olika uppfattningar angående människohandelns natur, omfattning och lösning 
på problemet. Orsaker till människohandel och ursprunget till problemet kan länkas till 
utnyttjande av kvinnor och flickor i prostitution anser Askola, och den fråga som därför måste 
diskuteras, och som anses som kontroversiell, är huruvida prostitution i sig innebär ett 
utnyttjande av den kvinnliga sexualiteten.31 I kommande kapitel finns en redogörelse över de 
nu gällande relevanta lagarna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.  

4.1 Sveriges inställning och lagar  

I Sverige finns en uppfattning att det finns en tydlig länk mellan prostitution och 
människohandel och det speglas i lagstiftningen, men det kan även finns andra underliggande 
orsaker till prostitution och det kan inte alltid sammankopplas med människohandel. 
Prostitution kan med andra ord inte ses som ett homogent fenomen, och anledningarna till att 
börja prostituera sig varierar. Det som primärt anses upprätthålla både prostitution och 
människohandel är efterfrågan, alltså att människor, främst män, köper sex.32 Den svenska 
regeringen anser att prostitution och människohandel utgör ett allvarligt hinder för social 
jämlikhet och jämställdhet mellan könen och förhindrar de utsattas möjlighet att åtnjuta sina 
mänskliga rättigheter. Människohandel ses som en allvarlig kränkning av människovärdet och 
rätten att bestämma över sitt liv och sin kropp.33 Sverige har även en lag som förbjuder 
koppleri34, men vi kommer dock inte att redogöra för den närmare eftersom vi avser att utgå 
ifrån sexköpslagen och lagen mot människohandel. Nedan följer en redogörelse över Sveriges 
lagstiftning kring människohandel och prostitution. 

                                                 
28 Eng. “Prevention, Protection and Prosecution”  
29 http://www.cbss.org/Civil-Security-and-the-Human-Dimension/the-task-force-against-trafficking-in-human-
beings-with-focus-on-adults, 2009-12-19.  
30 Jonsson, “Human Trafficking in the Baltic Sea Region: Supply, Demand and Organized Crime”, Human 

Trafficking and Human Security, s. 109. 
31 Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European Union, 2007, s. 205 f. 
32 Regeringskansliet, Against Prostitution and Human Trafficking for Sexual Purposes, s. 4.  
33 Regeringens skrivelse 2007/08:167, s. 3. 
34 BrB 6:12, SFS 2005:90.  
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4.1.1 Människohandel – Brottsbalken 4:1a 

 
Den nuvarande lagen om förbud mot människohandel finns i BrB 4:1a (SFS 2005:90) sedan 1 
juli 2004. Den svenska lagen innehåller följande rekvisit, med användande av olaga tvång 

eller vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med något annat 

otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar någon annan sådan 

åtgärd med en person, och därigenom tar kontroll över personen med syfte att personen ska 
utsättas för olika brott. Enligt människohandelsparagrafen krävs det alltså att någon ”tar 
kontroll över personen” med syfte att den personen ska utsättas för människohandelsbrott för 
att lagen ska bli tillämplig. I uppsatsen kommer fokus att vara på punkt 1 i 4:1a som handlar 
om sexuellt utnyttjande för t.ex. tillfälliga sexuella förbindelser.  
 
Det förekommer ofta fattigdom, arbetslöshet och allvarlig ojämställdhet i de såkallade 
ursprungsstaterna, medan i det i destinationsstater (såsom Sverige) finns en efterfrågan på 
sexuella tjänster. I och med detta finns det förutsättningar för en känslokall och lönsam handel 
och det är viktigt att minska efterfrågan när det kommer till människohandel enligt 
förarbetena.35  
 
I förarbetena till BrB 4:1a framgår också för att kontroll ska anses ha uppkommit ska offret 
vara i en ”trångmålsliknande situation eller i faktisk beroendeställning i förhållande till 
gärningsmannen”.36 I förarbetena fastställs även att kraven på kontroll inte bör ställas alltför 
högt. Det är tillräckligt att den är av faktisk art och den bör också kunna vara av mer 
begränsat slag. Det krävs dock att offret står under ett tryck som är av allvarlig betydelse för 
henne eller honom. Vissa remissinstanser, inklusive Lagrådet, har uttryckt viss kritik över 
rekvisitet ”tar kontroll över personen” och menat att det är oprecist och därmed kan medföra 
tolkningsproblem vid tillämpningen. Men trots invändningarna ansåg Lagrådet att ett 
kontrollrekvisit är nödvändigt för att undvika att straffansvaret hamnar på fall av mer 
tillfälliga och mindre farliga personkontakter som inte bör likställas med människohandel. 
Regeringen ansåg att människohandel i de allra flesta fall innebär att en person tar kontroll 
över en annan person för att styra dennes handlande.37 Brottet människohandel fullföljs redan 
innan något utnyttjande har kommit till stånd. Offrets samtycke till ett utnyttjande saknar 
rättslig relevans för straffansvaret enligt lagmotiven.38 Vidare framhålls i förarbetena att det, 
trots den svenska lagstiftningsmodellen om förbud mot köp av sexuell tjänst, finns män som 
finner det acceptabelt att köpa sexuella tjänster från utnyttjade kvinnor. Det krävs 
attitydförändringar och ett långsiktigt arbete på alla nivåer i samhället för att stoppa 
människohandeln.39 

4.1.2 Sexköpslagen – Brottsbalken 6:11  

 
Den 1 januari 1999 trädde den så kallade sexköpslagen i BrB 6:11 (Lag (1998:408) om förbud 
mot köp av sexuella tjänster) i kraft, och 2005 upphävdes den och ersattes av en ny 
straffbestämmelse, köp av sexuell tjänst, i BrB 6:11. Där stadgas att det är förbjudet att mot 
ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse, och omfattar även tillfällen där ersättning 

                                                 
35 Prop. 2003/04:111 s. 8.  
36 Prop. 2003/04:111 s. 50.  
37 Prop. 2003/04:111 s. 51.  
38 Prop. 2003/04:111 s. 60.  
39 Prop. 2003/04:111 s. 8.  
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har utlovats eller getts av någon annan. Likaså är försök till köp av sexuell tjänst straffbart. 
Lagen medför att det är straffbart att köpa sexuella tjänster medan det är lagligt att sälja sådana.  
 
Kriminalisering av sexköp och diskussioner om prostitution har utmärkts av tre stora debatter. 
1981 var året då debatten tog fart och det resulterade i förbud mot offentliga pornografiska 
föreställningar. Den andra debatten som startade 1995 resulterade i förslag till Kvinnofrid 
(SOU 1997/98:55). Den tredje stora debatten tog vid då den förra slutade och ledde till 
uppkomsten av ovan nämnda sexköpslag.40 I lagmotiven till sexköpslagen görs bedömningen 
att det inte är rimligt att kriminalisera den handling som den prostituerade utför eftersom den 
prostituerade, i de flesta fall, är den svagare parten och som ”utnyttjas av andra som vill 

tillfredsställa sin egen sexualdrift”. Vidare är det är viktigt att den prostituerade ska kunna 
söka hjälp utan att riskera någon form av påföljd för sin tidigare verksamhet. Genom 
kriminalisering av sexköp vill staten markera samhällets inställning i denna fråga.41 
Sexköpslagen förmodades att kunna få en avskräckande inverkan på sexköparna och att det i 
sin tur ska leda till en minskad kundkrets, minskad gatuprostitution samt minskad rekrytering 
av nya prostituerade. Rikskriminalpolisen understryker att det är mycket som pekar på den 
viktiga betydelse som sexköpslagen har för att hålla antalet människohandelsbrott nere.42 
Intresset från olika grupper eller enskilda från utlandet att etablera organiserad 
prostitutionsverksamhet i Sverige förmodades också kunna minska genom kriminaliseringen 
av sexköp.43 
 
Prostitutionsenheten44 framhåller att gatuprostitutionen i Stockholm har minskat med 1/3 
sedan slutet av 1990-talet och det kan ha ett samband med att sexköpslagen har haft en 
avskräckande effekt, men det är inget som man kan ge ett säkert svar på. Det har samtidigt 
skett en enorm utveckling på Internet vilket innebär att kontakter för sexköp tas via nätet 
istället för att det sker på gatan. Men även där har Prostitutionsenheten svårt att säga hur 
utvecklingen skett eftersom Internet har utvecklats så pass mycket de senaste 10 åren. Den 
synliga prostitutionen har med andra ord minskat sedan sexköpslagen trädde i kraft, men det 
finns de som menar att den typen av prostitution redan innan sexköpslagens ikraftträdande 
hade börjat flytta ”inomhus” på grund av den ökande användningen av inte bara Internet utan 
även andra tekniska hjälpmedel såsom ökat användande av mobiltelefoner.45  

4.2 Estlands lagstiftning   

Artiklarna i Estlands strafflag46  används till att kriminalisera några former av 
människohandel.47 Då Estland inte har någon klar lagstiftning eller definition där själva 
termen människohandel ingår, så kommer det att redogöras för paragraferna som ger ett visst 
skydd till faktiska och potentiella offer för människohandel. I Estland finns relevant reglering 
både i deras brottsbalk48, strafflag samt i marknadsföringslagstiftningen49. Det finns ett förbud 
mot koppleri och att agera hallick till någon är straffbart50. Det finns även ett förbud mot att 

                                                 
40 Svanström, Criminalising the John – a Swedish gender model, s. 226.   
41 Prop. 1997/98:55 s. 104.  
42 Prop. 2003/04:111 s 8.  
43 Dir. 2008:44, s. 2.  
44 Prostitutions- och Spiralenheten i Stockholms Stad.  
45 ”24 frågor och svar om prostitution”.  
46 Eng. ”Penal Code”.  
47 Global Report on Trafficking in Persons, UNODC, s. 248.  
48 Eng. ”Criminal Code”.  
49 Eng. ”Advertising Act”.  
50 Estonian Criminal Code § 202[6] Pandering or pimping.  



 10 

en fastighetsägare tillåter prostitution i sin(a) fastighet(er)51. Estlands lagstiftning innehåller 
en paragraf som förbjuder slaveri, det vill säga när en person placerar en annan person där 

denne tvingas att arbeta eller utföra andra tjänster mot sin vilja, för att gynna den andra 

personen, eller när en person hålls i en sådan situation genom våld eller bedrägeri eller 

genom utnyttjande av personens utsatta situation.52 Estland har paragraf som reglerar 
bortförande av en person(er), det vill säga att man tar eller lämnar en person i en stat genom 

våld eller bedrägeri där det är möjligt att trakassera eller förödmjuka denne på grund av ras 

eller kön eller andra orsaker och denne saknar juridiskt skydd mot sådan behandling och inte 

har möjligheten att lämna staten. 
53

 Olaga frihetsberövande av en person är förbjudet, men en 
vidare definition av brottet saknas i lagtexten.54  
 
I Estland finns följande lagar som har anknytning till vuxna kvinnor i prostitution. Att bistå 
prostitution genom medling av person eller på annat sätt underlätta prostitution är straffbart.55 
Det är förbjudet att marknadsföra tjänster för sexuell njutning, inklusive prostitution och 
annan reklam som syftar till sådana tjänster.56  

4.3 Lettlands lagstiftning  

Om en person begår människohandelsbrott döms personen för olaga frihetsberövande.57 Med 
människohandel menas rekrytering, transport, överföring, döljande eller mottagande av 

personer i syfte att utnyttja, genom våld eller hot eller bedrägeri utnyttja någons 

beroendeställning eller någons hjälplöshet, eller genom givande eller erhållande av materiell 

förmån eller förmåner av annan natur i syfte att anskaffa samtycke av den personen som 

offret har en beroendeställning till. Med utnyttjande menas att involvera en annan person i 

prostitution eller annat sexuellt utnyttjande, att med tvång få en person att utföra sådana 

handlingar eller tjänster, att hålla en person i slaveri eller slaveriliknande former.
58   

 
Det är förbjudet att med tvång få någon annan att prostituera sig, och det är även förbjudet att 
rekrytera personer för prostitution genom att utnyttja sig av personens tillit, genom att 
använda bedrägeri eller genom att utnyttja personens utsatta situation.59 Att utnyttja en annan 
persons prostitution i syfte att ta förtjänsten är förbjudet och regleras som olaga 
frihetsberövande.60 Det är också straffbart att skicka en person till en annan stat, även med 
personens samtycke, då syftet är att personen skall utsättas för sexuellt utnyttjande. Det 
handlar även i de fallen om brottsrubriceringen olaga frihetsberövande.61 

4.4 Litauens lagstiftning   

Litauens lagstiftning innehåller en reglering mot människohandel och med människohandel 
menas en person som säljer, köper eller på annat sätt transporterar eller förvärvar, håller i 

                                                 
51 Estonian Criminal Code § 201 Permission to engage in activities prohibited by law on premisses belonging to 
person.  
52 Estonian Penal Code § 133 Enslaving.  
53 Estonian Penal Code § 134 Abduction.  
54 Estonian Penal Code § 136 Unlawful deprivation of liberty.   
55 Estonian Penal Code § 268[1] Aiding prostitution. 
56 Estonian Advertising Act § 25 Advertising of services offered for satisaction of sexual desire. 
57 Latvian Criminal Law Section 154[1] Human Trafficking. 
58 Latvian Criminal Law Section 154[2] Meaning of Human Trafficking. 
59 Latvian Criminal Law Section 164 Compelling Engaging in Prostitution 4 december 2009. 
60 Latvian Criminal Law Section 165 Living on the Avails of Prostitution 4 december 2009. 
61 Latvian Criminal Law Section 165[1] Sending a Person for Sexual Exploitation 4 december 2009. 
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fångenskap genom fysiskt våld eller hot eller på annat sätt hindrar personen från att göra 

motstånd eller genom att utnyttja offrets beroendeställning eller sårbarhet eller genom att 

använda bedrägeri
62

 eller genom betalning eller att med annat materiell förmån belöna 

personen som har offret under sin kontroll, då gärningsmannen är medveten om eller 

efterstävar att få in offret i prostitution eller att erhålla förtjänst från personens prostitution 

eller använder denne för pornografiska syften eller tvångsarbete.
63

 

 

Det är förbjudet att tjäna på en annan persons prostitution och att skaffa fram personer till 
prostitution. Det är också förbjudet att organisera prostitution eller att transportera en person, 
med personens samtycke, i syfte att denne ska prostituera sig, till eller från Litauen.64 Det 
regleras även ett förbud mot att involvera en annan person i prostitution och det gäller även då 
den personen som prostituerar sig är i beroendeställning till denne ekonomiskt, underordnad 
eller liknande eller då den personen involverar den andra personen i prostitution genom att 
använda fysiskt eller mentalt tvång eller genom att använda bedrägeri.65 Köp av sexuella 
tjänster och prostitution är reglerat i Litauens förvaltningslag66, och i och med det är det både 
förbjudet att köpa och att sälja sexuella tjänster.67 Straffet vid överträdelse är böter.68 

4.5 Kommentarer  

Estland är den enda av staterna som saknar en tydlig definiering av människohandel och ett 
preventivt skydd åt faktiska och potentiella människohandelsoffer i sin lagtext. Lettland och 
Litauens lagstiftning vad gäller människohandelsbrottsdefinitionen har många likheter. 
Sveriges människohandelsparagraf har det så kallade ”kontrollrekvisitet”, annars påminner 
även Sveriges lag om Lettlands och Litauens lagar. Sveriges lag om förbud mot köp av 
sexuella tjänster är unik i sitt slag eftersom det är själva sexköpet som är kriminaliserat och 
den prostituerade inte straffas, medan Litauens förvaltningslag om köp av sexuella tjänster 
inte har samma ställning eftersom både säljaren och köparen kan bötfällas.  
 

5 Nära verkligheten – Människohandel och prostitution i staterna 
 
Anders Oljelund, som är Sveriges ambassadör för internationellt samarbete mot 
människohandel, menar att samarbetet mot människohandel försvåras av att många tycker att 
det känsligt att lyfta fram problemet, trots att de anser frågan som viktig. Oljelund framhåller 
även vikten av att ta itu med de bakomliggande orsakerna, vilket kan vara att bekämpa att det 
finns en efterfrågan, en marknad, och även fattigdom, utanförskap och konflikter som finns i 
många länder.69 
 
I Estland ses inte prostitution som ett nationellt problem, utan man ser det som ett problem då 
det förknippas med organiserad brottslighet och att ”skugg-ekonomier” skapas, och på så sätt 
utgör de ett hot mot statens säkerhet. Den estniska staten menar att prostitution kommer att 
försvinna när man har utrett de ”riktiga” problemen. En majoritet av den estniska allmänheten 

                                                 
62 Eng. “deceit”.  
63 Lituania Criminal Code Art. 147 Trafficking in Human Beings.  
64 Lituania Criminal Code Art. 307 Gaining Profit from Another Person’s Prostitution.  
65 Lituania Criminal Code Art. 308 Involvement in Prostitution.  
66 Eng. ”Administrative Code”. 
67 Code of Administrative Offences, Art. 1821.  
68 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Litauen 2007, s. 12.  
69 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/news/?module_instance=1&id=397, 2009-12-16.  
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anser att prostitution av ”fri vilja” är ett jobb, och att de prostituerade är medvetna om vad 
jobbet innebär. Jonsson menar att ur detta kan det utläsas att vad de egentligen menar är att 
prostituerade har sig själva att skylla om de faller offer för människohandel.70 De senaste 15 
åren har människohandel i Estland ökat då bland annat tidigare stängda gränser mot väst 
öppnats upp och det har blivit ökade skillnader mellan rika och fattiga länder.71  
 
I Lettland varierat antalet prostituerade mellan 3000 och 35000 personer, beroende på varifrån 
uppgifterna kommer. Undersökningar som gjordes i början på 1990-talet visar att många av 
kvinnorna som började prostituera sig gjorde det av ekonomiska skäl, vilket även är 
huvudskälet idag. De kvinnor som väljer att åka utomlands för att prostituera sig utsätts för en 
större risk att falla offer för människohandel. För att anpassa den lettiska lagen till lettiska 
förhållanden har man kriminaliserat skickandet av personer utomlands när syftet är att de ska 
bli sexuellt utnyttjade.72  
 
I Litauen är det vanligare att den prostituerade bötfälls och inte personen som köper sexuella 
tjänster. Enligt organisationen Dementra så måste många prostituerade som bötfälls i 
slutändan prostituera sig ännu mer för att betala böterna då det ofta är deras enda 
inkomstkälla.73 Under en konferens i Litauen i november 2009 som berörde efterfrågan på 
prostitution och den bristfälliga implementationen av lagar som kriminaliserar efterfrågan på 
sexuella tjänster, så diskuterades det varför den sexköpslag som finns i Litauen inte fungerar i 
praktiken. Enligt officiell statistik från Polisen i Litauen så fick 330 prostituerade böter under 
2008, medan enbart 11 sexköpare bötfälldes samma år.74  
 
I Litauen har undersökningar gjorts som visar att kvinnor som lämnar landet för att leta efter 
jobb gör det på grund av avsaknaden av jobbtillfällen i Litauen, vilket även gäller för kvinnor 
som erbjuder och säljer sexuella tjänster. Det har även visats att majoriteten av de 
prostituerade i Litauen innan de började prostituera sig, hade ett mycket dåligt betalt jobb eller 
inte hade något jobb alls eller någon annan inkomstkälla att leva av. Gutauskas menar att på 
det stora hela är människohandel och prostitution nära besläktade med varandra, och menar 
att den lokala sexindustrin och den multinationella handeln med kvinnor är två delar av ett 
fenomen. Det har indikerats att gatuprostitution, prostituerade på dolda agenturer och 
bordeller och export av kvinnor till andra länder är de främsta källorna till människohandel 
inom och från Litauen.75  
 
En av de svårare frågorna att lösa när det gäller människohandel handlar om prostitution, 
vilket måste lösas både politiskt, moraliskt och genom lag. Den centrala frågan blir, enligt 
Jonsson, att ta reda på om prostitution någonsin är frivilligt och om det är moraliskt 
försvarbart att utnyttja en person som på det sociala och ekonomiska planet inte är på samma 
nivå som den potentielle sexköparen.76  

 

                                                 
70 Jonsson, “Human Trafficking in the Baltic Sea Region: Supply, Demand and Organized Crime”, Human 

Trafficking and Human Security, s. 97 f. 
71 IOM, Trafficking in Human Beings for Sexual Exploitation, An Analysis of the Situation in Estonia, 2005 s. 18. 
72 Jonsson, Legal Responses to Human Trafficking for Sexual Purposes in the Baltic Sea Region, s. 120. 
73 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Litauen 2007, s. 12.  
74 http://www.epacvaw.org/spip.php?article432, 2009-12-08.  
75 Gutauskas, “Trade in Human Beings in Lithuania”, Human Trafficking and Human Security, s. 144 f.  
76 Jonsson, Legal Responses to Human Trafficking for Sexual Purposes in the Baltic Sea Region, s. 112. 
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5.1 Staternas olika lagstiftningsmodeller på prostitution  

TRANSCRIME77 har utfört en rapport78 finansierad av Europaparlamentet med syfte att 
påvisa den inverkan som prostitution har på antalet människohandelsoffer genom att 
undersöka olika EU-medlemsstaters lagstiftning kring prostitution samt se olikheter i antalet 
offer från olika stater. Genom att kartlägga medlemsstaternas prostitutionslagar har man 
kunnat dela in dem i fyra grupper79:  

 

Abolitionism: Prostitution, vare sig inomhus eller utomhus, är inte förbjudet. Att 
tjäna på någon annan persons prostitution är dock kriminaliserat.  
 
New Abolitionism: Prostitution, vare sig inomhus eller utomhus, är inte 
förbjudet, dock så vill staten på olika sätt få bort bordeller.  
 
Prohibitionism: All prostitution är förbjudet. Vissa stater sanktionerar den 
prostituerade, medan andra stater i vissa fall köparen.  
 
Regulationism: Prostitution är reglerat och om man utövar det enligt regleringen 
så är det inte förbjudet. 

 
I TRANSCRIME-rapporten understryks sambandet mellan prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål, men det framhålls även att det finns andra faktorer som påverkar 
handeln med människor, bland annat arbetslöshet, olikheter i välfärd mellan destinationsstater 
och ursprungsstater, strikta migrationsregler i destinationsstaten, destinationslandets 
geografiska läge, nivån av anti-traffickingåtgärder, nytillkomna EU-stater och kulturella och 
språkliga likheter mellan ursprungs- och destinationslandet.80 
 
Estlands reglering kring prostitution gör att de hamnar inom gruppen ”new abolitionism”. Det 
är med andra ord förbjudet att driva en bordell, dock har det lett till att många ägare endast har 
ändrat sin skylt och återöppnat nya bordeller under annan täckmantel, som exempelvis 
massageverksamhet.81  
 
Lettland placeras under gruppen ”regulationism”. Staten reglerar prostitution, speciellt med 
hänsyn till hälsoaspekterna. Den prostituerade måste genomgå en hälsoundersökning varje 
månad, och som prostituerad måste man även ha ett ”hälsokort” som ska kunna visas upp på 
köparens begäran.82  
 
Litauen ingår i gruppen ”prohibitionism” då både inom- och utomhusprostitution är förbjudet, 
dock verkar uteprostitution vara tolererat och ses som ”relativt fritt”. Som nämnt ovan är 
prostitution inte kriminaliserat i Litauen, men det regleras i deras förvaltningslag och kan 
medföra böter. Trots prostitutionens illegala status är det i praktiken tolererat, men det ses 
som ”ett negativt socialt uppträdande”. Enligt rapporten är den största bidragande faktorn till 

                                                 
77 TRANSCRIME - Joint Research Centre on Transnational Crime.  
78 di Nicola, Orfano, Cauduro, och Conci, Study on National Legislation on Prostiution and the Trafficking in 
Women and Children, TRANSCRIME, 2005.   
79 di Nicola, Orfano, Cauduro, och Conci, Study on National Legislation on Prostiution and the Trafficking in 

Women and Children, TRANSCRIME, 2005, s. 15 f.  
80 di Nicola, Orfano, Cauduro, och Conci, Study on National Legislation on Prostiution and the Trafficking in 

Women and Children, TRANSCRIME, 2005, s. XI introduction.  
81 Nicola, Orfano, Cauduro, och Conci, Study on National Legislation on Prostiution and the Trafficking in 

Women and Children, TRANSCRIME, 2005, s. 21.  
82 Nicola, Orfano, Cauduro, och Conci, Study on National Legislation on Prostiution and the Trafficking in 

Women and Children, TRANSCRIME, 2005, s. 31.  
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människohandel de välfärdsskillnader som finns mellan Litauen och de olika ursprungs- och 
destinationsstaterna. En annan bidragande faktor som betonas lite extra är att nivån på 
Litauens människohandelskontroll inte är så hög som den borde vara, och det utnyttjas av 
människohandlare.83 
 
Även Sverige hamnar i gruppen ”prohibitionism” då både inom- och utomhusprostitution är 
förbjudet, men som nämnts ovan är det enbart sexköpet som är kriminaliserat.84 Sveriges 
modell kallas också ”neo-abolitionism”, med vilket menas att det inte är kriminaliserat att 
sälja/erbjuda sexuella tjänster, men det är förbjudet att köpa sexuella tjänster. Sveriges 
lagstiftare har synen att prostitution aldrig är frivilligt och att de involverade parterna inte är 
på en jämställd nivå. Prostitution ses även som en form av mäns våld mot kvinnor och barn 
och därför ska inte den som säljer tjänsten bli straffad. Det ses även som ett 
jämställdhetsproblem som har sitt ursprung i, och resulterar i, mäns förtryck av kvinnor.85 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att stater som tillhör de modeller som tillåter prostitution 
(abolitionism-modellerna), samt de stater som reglerar prostitution (regulationism-modellen) 
verkar ha fler människohandelsoffer jämfört med stater som förbjuder prostitution 
(prohibonist-modellen). Dock så ska man ha i åtanke att TRANSCRIME-rapporten endast 
fastställer modeller och försöker se utmärkande tendenser för varje modell och att det framgår 
att det kan skilja sig mycket vad gäller människohandelsoffer i stater som har samma 
lagstiftningsmodell.86  

5.2 Rapporter till Kvinnokommittén – CEDAW  

Varje konventionsstat är enligt artikel 18 i Kvinnokonventionen förbundet att minst var fjärde 
år lämna in rapporter om hur arbetet med att införa Kvinnokonventionens bestämmelser 
fortgår. I rapporterna ska staterna fokusera på vad som gjorts för att stärka kvinnors 
rättigheter sedan den föregående rapporten och stor vikt skall även läggas vid sådant som 
kommittén har kommenterat på vid tidigare års rapporter.87 

5.2.1 Estlands rapport 

 
Estland88 har i en av sina tidigare rapporter till kommittén själva uttryckt att deras lagstiftning 
inte behandlar köp och försäljning av vuxna kvinnor, men att det finns bestämmelser 
avseende prostitution i deras brottsbalk. Estland skriver även i rapporten att prostitution i sig 
inte är kriminaliserat och att det inte leder till några repressalier, inte heller är det straffbart att 
använda sig av en prostituerads tjänster. Enligt den estniska rapporten är prostitution inte 
ett ”synligt” problem i Estland och menar att det inte finns någon gatuprostitution eller några 
speciella kvarter för detta.89 
 

                                                 
83 Nicola, Orfano, Cauduro, och Conci, Study on National Legislation on Prostiution and the Trafficking in 

Women and Children, TRANSCRIME, 2005, s. 32.  
84 Nicola, Orfano, Cauduro, och Conci, Study on National Legislation on Prostiution and the Trafficking in 

Women and Children, TRANSCRIME, 2005, s. 39.  
85 Jonsson, Human Trafficking in the Baltic Sea Region: Supply, Demand and Organized Crime, s. 101.  
86 di Nicola, Orfano, Cauduro, och Conci, Study on National Legislation on Prostiution and the Trafficking in 

Women and Children, TRANSCRIME, 2005, s. X1 introduction. 
87 http://www.kvinnokonventionen.se/kvinnokonventionen/del5.asp, 2009-12-22.  
88 Combined initial, second and third periodic reports of State parties to CEDAW, Estland augusti 2001.  
89 Combined initial, second and third periodic reports of State parties to CEDAW, Estland s. 32 f.  
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Kommittén hade angående rapporten från Estland avseende artikel 6 i kvinnokonventionen 
invändningar mot att det inte fanns någon information om vilka åtgärder den estniska 
regeringen har gjort för att bekämpa kvinnohandel. De anmärkte även på att Estland inte 
klartgjort om det kan räknas som ett destinationsland och/eller ett transitland.90  
 

Estland91 menar att, trots att de saknar en särskild lagstiftning mot människohandel, inbegrips 
sådan verksamhet i ett större antal paragrafer i strafflagstiftningen.92 Den främsta formen av 
människohandel i Estland bedrivs via hallickar93. Bordellägare tillhör ofta kriminella 
sammanslutningar och använder sig många gånger av olika former av skuggverksamheter för 
att dölja den ”riktiga” verksamheten, till exempel genom strippklubbar, massageinstitut och så 
vidare. Dessa personer samarbetar ofta med internationella kriminella ligor som organiserar 
människohandel av kvinnor från forna Sovjetunionen till Estland och till andra länder. Som 
regel skickas kvinnorna till de nordiska länderna. Estland skriver även i rapporten att 
prostituerade som kommer till Estland har minskat.94  
 
Estland har kommit fram till att de främsta orsakerna till prostitution beror på ekonomin i 
landet samt jämställdhetsproblem, vilket utnyttjas av kriminella nätverk. De framhåller att 
prostitution är ett allvarligt problem i Estland eftersom det är ett litet land och att det bidrar till 
många olika sociala problem. De kvinnor som oftast hamnar i prostitution saknar utbildning 
och jobb, är fattiga, underåriga och är ofta drogmissbrukare. De har i många fall även blivit 
sexuellt utnyttjade och blivit utsatta för våld i sin barndom.95 2002 inleddes en kampanj mot 
människohandel av kvinnor och barn i de nordiska och baltiska länderna, vars syfte i Estland 
var att få igång en diskussion om problemet och att se människohandel som ett socialt 
problem och att ändra de rådande attityderna. Det har gjorts ett antal lyckade kampanjer som 
har medfört att synen på människohandel i media har ändrats, men trots detta framhåller 
Estland att det fortfarande förekommer mycket reklam där kvinnor framställs som 
sexobjekt.96 Estland rapporterar också att de har en polisstyrka som arbetar med att bekämpa 
problemet med hallickar.97 
 
Estland har gjort ett antal undersökningar för att ta reda på synen på prostitution. Vad gäller 
kriminalisering av köp av sexuella tjänster så har det enligt undersökningen visat att den 
estniska befolkningen inte är redo för en lagändring. En av två personer har en positiv syn på 
prostitution, 60 % av männen och 42 % av kvinnorna. Det har även framkommit att estniska 
män ser det som naturligt att besöka bordeller, samt att ¾ av befolkningen anser att besöka 
bordeller har en positiv effekt på familjelivet och menar att det kan rättfärdigas av mäns högre 
sexuella drift och deras fruars ovilja.98  
 
När kommittén bad Estland att ge dem tillgänglig data över antalet människohandelsoffer till, 
från och genom landet så replikerade Estland att det inte finns någon exakt siffra, men enligt 
en forskningsrapport från Tartu universitet på uppdrag av International Organization for 
Migration (IOM), så var antalet offer från Estland uppskattningsvis 100 personer under  

                                                 
90 Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention, svar till Estland, 31 
januari 2002, s. 8.   
91 Fourth periodic report of States Parties to CEDAW, Esland 6 oktober 2005. 
92 Fourth periodic report of States Parties to CEDAW, Estland s. 31. 
93 Eng. “pimping”. 
94 Fourth periodic report of States Parties to CEDAW, Estland s. 32.  
95 Fourth periodic report of States Parties to CEDAW, Estland s. 32 f.  
96 Fourth periodic report of States Parties to CEDAW, Estland s. 33.  
97 Fourth periodic report of States Parties to CEDAW, Estland s. 36. 
98 Ibid.   
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2001-2004.99 Kommittén rekommenderade Estland till att ta itu med grundläggande orsaken 
till människohandel, genom att utöka sina ansträngningar till att förbättra kvinnors 
ekonomiska situation och även vidta åtgärder för att människohandelsoffer lättare ska kunna 
rehabiliteras och återanpassas i samhället.100  

5.2.2 Lettlands rapport 

 
Lettland101 framhåller i sin senaste rapport till kommittén att enligt ”the Convention 2 
December 1949 on Suppression of the Traffic in Persons and the Exploiation of the 
Prostitution of Others” kan prostitution inte erkännas som ett yrke och att den åsikten delas av 
den lettiska polisen. Lettland skriver även i sin rapport att det genom artikel 164 i deras 
strafflag gör det straffbart att med tvång få någon att prostituera sig och att man inte får 
utnyttja någons utsatta belägenhet.102  
 
Det framgår även av rapporten att trots de nationella lagarna ger straffansvar för främjande av 
prostitution och trafficking, så har sexturismen samt människohandeln ökat i Lettland. Man 
kan utifrån rapporten utläsa att Lettland är ett destinationsland då kriminella 
sammanslutningar transporterar in kvinnor från andra intilliggande stater. Det är även ett 
ursprungsland för kvinnor som förs ut från Lettland för att prostitueras i framförallt 
Centraleuropa och Skandinavien. Undersökningar har visat att majoritet av flickor och 
kvinnor som prostituerar sig har blivit sexuellt utnyttjande i sin barndom; de saknar 
permanent bostad, arbete och inkomst samt tillräcklig utbildning. Lettland hävdar att på grund 
av ekonomiska och sociala förhållanden i landet så kan de inte fullt ut erbjuda den 
rehabilitering och sociala hjälp som riskgruppen skulle behöva.103  
 
Lettland har vidtagit ett antal åtgärder för att stävja människohandel för sexuella ändamål, 
bland annat att lagstiftningen har harmoniserats för att möta EU:s krav. Det finns en 
polisstyrka som arbetar med människohandel, Lettland deltar dessutom i internationella 
samarbeten, informationsmöten för att hindra potentiella offer från att utnyttjas anordnas, 
samt att samarbetet med NGO:s har ökat.104  
 
I kommitténs svar på Lettlands rapport pekar de på de allvarliga problem som prostitution 
utgör, att vanmäktiga unga kvinnor som under sin barndom blivit sexuellt utnyttjade samt 
saknar permanent bostad blir skickade från landet till intilliggande stater, samt när unga 
kvinnor skickas till Lettland och blir utnyttjade. Kommittén betonar att trots Lettland har 
socioekonomiska problem så får inte kvinnors grundläggande rättigheter sättas på spel samt 
att mer åtgärder måste vidtas. FN:s arbete som behandlar kvinnohandel har visat att det bästa 
sättet att förebygga människohandel är att angripa det närliggande problemet - prostitution, 
och det bästa sättet att stävja prostitution är att ta itu med efterfrågan.105 

                                                 
99 Fourth periodic report of States Parties to CEDAW, Estland s. 10.  
100 Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Estonia, s. 5.  
101 Combined initial, second and third periodic reports of State parties to CEDAW, Lettland 16 juni 2003.  
102 Combined initial, second and third periodic reports of State parties to CEDAW, Lettland s. 10.  
103 Combined initial, second and third periodic reports of State parties to CEDAW, Lettland s. 12 f.  
104 Combined initial, second and third periodic reports of State parties to CEDAW, Lettland s. 13.  
105 Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, svar till 
Lettland, 23 augusti 2004 s. 7 f.   
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5.2.3 Litauens rapport  

 
Litauen106 framhåller att samarbete mellan stater krävs för att få bort problemet med 
människohandel och att de arbetar aktivt i regionala samarbeten både på EU-nivå och mellan 
de nordiska och baltiska staterna.107 Då rapporten skrevs fanns planer på att införa ett 
förebyggande program i Litauens skolor, vars syfte skulle vara att upplysa skolungdomarna 
om riskerna med prostitution.108 
 
Litauen anför att de var den första staten i regionen att anta och implementera ”the National 
Programme for Control and Prevention of Trafficking in Human Being and Prostitution 
(2002-2004)”. Det främsta målet var att eliminera orsaker till uppkomsten av människohandel 
och prostitution. För att fortsätta jobba mot människohandel och prostitution förberedde 
Lettland, då rapporten skrevs, ytterligare ett program för att förebygga och kontrollera 
människohandel och prostitution. Även Litauen har en specialiserad polisstyrka med uppgift 
att utreda människohandelsbrott.109 
 
Litauen110 ändrade 2005 sin förvaltningslag för att även innefatta ett förbud att mot betalning 
använda sig av en prostituerads tjänster. Att använda sig av en prostituerads tjänster medför 
böter. Förvaltningslagen har utökats med en reglering som avser att den prostituerade inte ska 
bötläggas då anledningen till prostitution har sin grund i ekonomiska bekymmer eller i 
beroendeställning samt om fysiskt eller psykiskt tvång har använts, om personen är underårig 
eller har fallit offer för människohandel.111 Litauen har genom ett program för att förebygga 
och kontrollera människohandel under åren 2005-2008 försökt ta itu med problemet. Enligt 
Litauens rapport deltog 402 offer i olika projekt, men någon exakt siffra på offer rapporteras 
det inte om.112  

5.2.4 Sveriges rapport  

 
Sverige113 (Socialstyrelsen) har gjort ett antal undersökningar där bland annat en av dem visat 
att sedan sexköpslagen trädde i kraft 1999 har antalet prostituerade minskat från 2500 till 
ungefär 1500 på tre år. Det framkom även att gatuprostitutionen minskat och antalet 
sexköpare likaså. En studie som gjordes 2003 har visat att ungefär 80-100 kvinnor såldes via 
internet för sexuella ändamål. Rikskriminalpolisen gjorde en uppskattning år 2004, där det 
fastslogs att antalet människohandelsoffer i Sverige uppgick till mellan 400-600 kvinnor och 
flickor.114 
 
Det framgår att förbudet mot köp av sexuella tjänster hindrar människohandlare att etablera 
sig i Sverige och på så vis fungerar som en barriär mot människohandel. Fler polisdistrikt har 
även speciella enheter som arbetar mot människohandel och prostitution. Enligt statistik från 

                                                 
106 Third periodic report of States parties, Litauen 17 juni 2005. 
107 Third periodic report of States parties to CEDAW, Litauen s. 40. 
108 Third periodic report of States parties to CEDAW, Litauen s. 43. 
109 Third periodic report of States parties to CEDAW, Litauen s. 44. 
110 Fourth periodic report of States parties to CEDAW, Litauen 14 december 2007.  
111 Fourth periodic report of States parties to CEDAW, Litauen s. 20 f.  
112 Fourth periodic report of States parties to CEDAW, Litauen s. 22.  
113 Combined sixth and seventh periodic report of States parties to CEDAW, Sverige 14 september 2006. 
114 Combined sixth and seventh report of States parties to CEDAW, Sverige s. 24 f. 
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BRÅ rapporterades år 2005 44 fall av människohandel och 94 fall av koppleri. Samma år 
rapporterades även att 460 personer brutit mot förbudet mot köp av sexuella tjänster.115 
 
Kommittén uttryckte oro för, samtidigt som de välkomnar, den svenska sexköpslagen. De 
menar att den kan ha medfört en ökning av den ”osynliga” prostitutionen116.117 Kommittén 
oroas även av förekomsten av att svenska medborgare åker utomlands och begår 
människohandelsbrott och använder sig av tjänster från prostituerade.118  

5.3 U.S Department of States rankingssystem  

USA: s utrikesdepartement är enligt lag skyldigt att varje år rapportera till USA: s kongress 
om utländska staters åtgärder för att förhindra svåra former119 av människohandel. De 
använder sig av ett rankingsystem där man placerar in länder beroende på hur bra eller dåligt 
staten arbetar för att motverka uppkomsten av människohandel. Systemet visar hur väl man 
uppfyller minimivillkoren som ställs i ”Trafficking Victims Protection Act” (TVPA) och inte 
lika mycket på hur stort problemet är i staten i fråga, även om det också är en viktig 
omständighet. Stater som uppnår minimivillkoren sätts i ”Tier 1”. Om en stat hamnar i  
”Tier 2” så har staten ännu inte nått minimivillkoren men anstränger sig för att nå dit. Om 
antalet människohandelsoffer ökar eller om det förekommer svåra former av människohandel 
så hamnar staten på ”Tier 2 Watch List”. Stater som inte gör några ansträngningar 
överhuvudtaget hamnar på ”Tier 3” och kan då få sanktioner till exempel i form av att USA 
motsätter sig att staten i fråga får hjälp från finansiella internationella institutioner. Det är 
sanktioner på regeringsnivå, som inte är avsedda att skada landets medborgare. Enligt TVPA 
definieras svåra former av människohandel som en säljbar sexuell tjänst som begås genom 
våld, bedrägeri eller tvång eller om personen är under 18 år.120 
 
Estland är placerat i “Tier 2” och är enligt USA: s utrikesdepartement ett ursprungsland 
framförallt till Norge, Finland och Storbritannien. Departementet rekommenderar att Estland 
ska inkorporera en definition av människohandel som överensstämmer med definitionen i 
Palermoprotokollet. Estlands regering genomförde under rapportperioden inte någon kampanj 
för att öka allmänhetens medvetenhet för att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.121  
 
Lettland är placerat i ”Tier 2 Watch List” och är enligt USA:s utrikesdepartement både 
ursprungs- och destinationsland. Lettiska kvinnor blir främst skickade till Tyskland, 
Storbritannien, Nederländerna, Italien, Spanien, Danmark, Schweiz, Grekland, Irland och 
Japan för att bli utnyttjade för sexuella syften. Det förekommer även människohandel inom 
landet och det kommer kvinnor till Lettland från framför allt Belgien och Portugal i syfte att 
bli utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Att Lettland är placerat under   
”Tier 2 Watch List” beror främst på att regeringens arbete mot trafficking har avtagit. Det 
framgår vidare att Lettland, enligt utrikesdepartementet, endast har vidtagit anspråkslösa 
åtgärder under den senaste rapportperioden i arbetet mot att förebygga människohandel.122  

                                                 
115 Combined sixth and seventh report of States parties to CEDAW, Sverige s. 26. 
116 Eng. “indoor prostitution”.  
117 List of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports, Sverige 4 september 2007 s. 
3 f. 
118 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Sweden, 8 
april 2008, s. 5. 
119 Eng. ”severe forms”.  
120 Trafficking in Persons Report 2009, s. 5 f.   
121 Trafficking in Persons Report 2009, s. 130 f. 
122 Trafficking in Persons Report 2009 s. 183. 
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Litauen finns placerat i ”Tier 1” och är både ursprungs- transit- och destinationsland. Kvinnor 
skickas utomlands i syfte att bli utsatta för påtvingad prostitution och skickas framför allt till 
Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Grekland, Italien, Frankrike och Tjeckien. Kvinnor 
som blir skickade till Litauen i samma syfte kommer främst från Vitryssland.123  
 
Sverige finns även det i ”Tier 1”, och är främst sett som ett destinationsland, men även till 
viss del även ett transitland. Till Sverige kommer kvinnor från Rumänien, Ryssland, Nigeria, 
Albanien, Tanzania, Thailand och Estland för att utsättas för påtvingad prostitution. Vissa av 
dessa kvinnor blir utsatta för människohandel genom Sverige och sen vidare till Norge, 
Danmark, Tyskland och Storbritannien.124  

5.4 Kommentarer 

Vad gäller TRANSCRIME-rapporten så var det naturligtvis invecklat att kartlägga alla  
EU-medlemsstaters lagstiftning och indela dem i fyra olika lagstiftningsmodeller och man bör 
tolka resultatet med viss vaksamhet. Men trots det visar rapporten att stater bör ta med i 
beräkningen att prostitution kan innebära ökad risk för människohandel.  
 
Vissa av staterna beskriver snarare enbart sin lagstiftning i kommittérapporterna till CEDAW 
än beskriver de faktiska problemen och vilka åtgärder som vidtagits för att stärka kvinnors 
rättigheter i fråga om människohandel och utnyttjande av kvinnoprostitution, vilket kan bidra 
till en förvrängd bild av verkligheten.  
 

6 Diskussion 
 

Synen på kvinnan i prostitution, att prostitution i många stater fortfarande är socialt accepterat 
och att människohandel för sexuella ändamål förekommer, får en att ställa sig frågan; hur ska 
man kunna stävja problemet? Som framgått i uppsatsen så ligger inte problemet enbart i 
avsaknaden av lagar som skyddar kvinnor och reglerar efterfrågan på prostitution, utan på 
andra samhällsproblem såsom fattigdom, arbetslöshet, icke-jämställdhet och så vidare. Dock 
så är lagstiftningens makt relativt stor i Sverige, vilket har visats genom andra lagar. Ett 
exempel är förbudet mot barnaga som kom 1979 och som har ändrat samhällets syn på att det 
inte är socialt accepterat i samma utsträckning som tidigare att slå sina barn. Även 
sexköpslagen verkar ha fått genomslagskraft i Sverige, dock är utvärderingen av lagen inte 
klar. En lagändring för att på sikt förändra attityder och normer kanske har mer 
genomslagskraft i Sverige, dock är frågan om det skulle få samma effekt i de andra staterna 
också. Sverige har en väl fungerande regering, lagstiftningsmakt och domstol, i andra stater 
har allmänheten kanske inte lika stark tilltro till maktutövarna på grund av till exempel 
korruption, och en lagändring skulle i och med det inte ha lika stor effekt som det har i 
Sverige. Vare sig lagstiftning har en normerande verkan eller inte, så krävs mer än en 
lagändring för att förändra attityder gentemot det aktuella ämnet, som till exempel 
information och kampanjer för att öka allmänhetens förståelse. Viss kritik är med andra ord 
befogad när det gäller att lagstifta bort ett sånt stort samhällsproblem helt och hållet, vare sig 
det handlar om ”frivillig” prostitution eller påtvingad prostitution i form av människohandel.  
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Utvecklingen av innebörden av människohandel har gått sakta och från det att den första 
konventionen kom för cirka 100 år sedan till idag är inte skillnaden så pass påtaglig som man 
skulle kunna tro. Givetvis är det skillnad i och med att den första konventionen avsåg ett 
förbud mot såkallad ”vit slavhandel”125och hade inriktning på rasfrågor, men den behandlade 
även att man inte fick rekrytera prostituerade. Det är mycket intressant och till viss del 
upprörande att konventionerna inte har utvecklats mer, även om det är positivt att det fanns ett 
visst skydd redan då.  
 
Askola, och många andra med henne, menar att bakomliggande orsaker till människohandel 
kan kopplas ihop med utnyttjande av kvinnor i prostitution och en fråga som måste tas itu 
med blir då om prostitution i sig innebär ett utnyttjande av den kvinnliga sexualiteten. Det 
finns de som menar att man måste skilja mellan frivillig och påtvingad prostitution och att de 
båda inte alls hör ihop. Dock måste man då ställa sig frågan; vad ligger bakom den ”frivilliga” 
prostitutionen? Skulle (lika många) kvinnor sälja sina kroppar om de från början hade en 
ordnad ekonomi, andra jobbmöjligheter och levde i ett jämställt samhälle? Finns inga andra 
möjligheter och prostitution är en sista utväg för att till exempel kunna tjäna pengar eller 
komma hemifrån, är det av allt att döma något många kvinnor väljer istället för att vara utan 
inkomst eller vara kvar hemma i missförhållanden. Diskussionen angående ifall prostitution 
någonsin kan vara frivilligt, vilket ingen, ännu eller kanske någonsin kan svara på, fortsätter. 
Då kvinnor ofta börjar med prostitution på grund av sociala missförhållanden eller andra 
liknande bakomliggande orsaker kan det vara svårt att se parterna i prostitution som 
jämställda och på samma nivå. Det faktum att den ena parten utnyttjar en annan persons kropp 
i utbyte mot pengar blir även det en försvårande faktor då man ska svara på om det på något 
sätt kan vara en jämställd handling. Makten ligger hos personen som har pengarna, den 
personen bestämmer, oavsett om den prostituerade samtycker till handlingen och får betalt.   
 

 
7 Analys 

7.1 Jämförelse mellan stat och organisation 

Palermoprotokollet ställer upp en internationell standard och uppsätter rekvisit till 
människohandelsbrottet och det kommer att utgöra en utgångspunkt när vi analyserar 
staternas egna lagar. Sveriges definition av människohandel har en godtagbar internationell 
standard, dock så kan ”kontrollrekvisitet” bli till en nackdel för att skydda faktiska och 
potentiella människohandelsoffer, då det uppställs som en förutsättning för att lagen 
överhuvudtaget ska bli tillämplig.  
 
I Estland saknas en lag där det explicit framgår ett skydd för människohandelsoffer som 
utsätts för sexuellt utnyttjande126. Termen människohandel används inte i den estniska 
lagstiftningen och en specifik människohandelsdefiniering saknas. Vissa av de olika stegen i 
definitionen av människohandel, såsom föreskrivs i Palermoprotokollet, har istället blivit 
kriminaliserade som egna paragrafer, men det ges inget heltäckande skydd. Sett ur 
Palermoprotokollets definition av människohandelsbrottet så är Estlands lagar inte 
tillfredställande. Då Estlands lagstiftning inte nämner termen människohandel kan man 
ifrågasätta om Estland finner brottet viktigt. I och med detta kan det leda till att faktiska och 
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potentiella människohandelsoffer ifrån Estland och offer som kommer till Estland inte har 
fullvärdigt skydd såsom föreskrivs i Palermoprotokollet.  
 
Lettlands benämning överensstämmer med definitionen i Palermoprotokollet, men innehåller 
ett tillägg om att det är förbjudet att försöka påverka någon som offret är i beroendeställning 
till genom att ge eller ta emot olika förmåner. Lettlands rättsliga definition på människohandel 
är med andra ord internationellt godtagbar och tillägget ger ytterligare skydd för faktiska och 
potentiella människohandelsoffer.  
 
Litauen formulerar ytterligare ett rekvisit i sin människohandelsparagraf, att det är förbjudet 
att använda ett offer för pornografiska syften, dock så ger detta tillägg från Litauens sida 
ingen nackdel eller olägenhet för ett faktiskt eller potentiellt offer, utan det innebär snarare ett 
extra skydd för offret. Litauens människohandelsparagraf har också en godtagbar 
internationell kvalitet.  
 
Man kan fastställa att trots att varje stat vidtagit mer eller mindre tillfredställande 
lagstiftningsåtgärder mot människohandel så saknas fortfarande ytterligare åtgärder i fråga om 
orsaker till uppkomsten av människohandel, såsom prostitution. Lagstiftningsmässigt så ger 
Estlands lagar svagast skydd för faktiska och potentiella människohandelssoffer, sett ur 
Palermoprotokollets synvinkel.  
 
Det saknas en internationell reglering på prostitution och det saknas även en definition på 
vad ”utnyttjande av andras prostitution” samt ”utnyttjande av kvinnoprostitution” innebär. 
Var ska gränsdragningen mellan ett ”utnyttjande” och en ”frivillighet” till prostitution göras? 
Bakom prostitution ligger ofta arbetslöshet eller andra missförhållanden, och att sälja sin 
kropp för sexuella tjänster kan vara det enda valet för att kunna tjäna sitt uppehälle och man 
kan då ifrågasätta frivilligheten till prostitution. Det finns heller ingen internationell eller 
regional konsensus när det kommer till problemet med prostitution och varje stat måste, eller 
kanske man ska skriva, har förmånen att bestämma sina egna lagar kring prostitution och 
efterfrågan på sexuella tjänster, vilket även är något som Europeiska kommissionen har 
verifierat. Europeiska kommissionens svar på frågan om prostitution ses som ett yrke är 
vidare ett oklart och ”undvikande” svar, och en undran om varför denna fråga är så tabubelagt 
uppstår.  
 
Kvinnokonventionen stadgar att varje stat ska ”vidta alla lämpliga åtgärder, även 
lagstiftning”. Innebär det att staterna även ska ta itu med bakomliggande orsaker till 
problemet, vilket är något som inte klart framgår vare sig av CEDAW:s General 
Recommendation nr:19 eller i svaren på staternas rapporter. I General Recommendation nr:19 
framhölls att fattigdom och arbetslöshet har en bidragande effekt till risken att drabbas av 
människohandel. Medför då detta att även dessa bidragande orsaker ska stävjas av 
konventionsstaterna för att komma att stoppa människohandeln? Även Palermoprotokollet 
stadgar att staterna ska ”vidta andra åtgärder”127, ska även det tolkas så att staterna ska ta itu 
med bakomliggande orsaker till människohandel.  
 
Både i doktrinen och i internationella och regionala samarbeten framhålls att ickejämställdhet 
mellan könen är en försvårande omständighet och att kvinnors rättigheter måste tas tag i för 
att stävja människohandel och efterfrågan på kvinnoprostitution. Både arbetslöshet och 
fattigdom kan spåras till ojämställdhet mellan könen och det är faktorer som kan tvinga in 
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kvinnor i prostitution. En stor del av arbetet mot människohandel borde innebära att stärka 
jämställdheten mellan kvinnor och män för att på sikt få bort dessa riskfaktorer. 
  
Litauen och Sverige har genom sin påskrift av Europarådets konvention förbundit sig att 
implementera konventionen i sin lagstiftning, detta har dock inte skett och man kan fråga sig 
hur mycket allvar de lägger vid konventionen. Lettland har ratificerat konventionen, men vad 
konventionen bidragit med i positiv bemärkelse är troligen svårt att ge svar på i ett så pass 
tidigt skede. Att Estland inte brytt sig om att bli en konventionsstat kan, tillsammans med det 
faktum att Estland inte har någon människohandelsparagraf, tolkas att de inte anser frågan 
som viktig. Europarådets konvention tar upp efterfrågan och vill motverka alla former av 
exploatering som leder till människohandel. Här bör det vara självfallet att även prostitution 
ska ingå, det är dock inget som nämns i artikeln. Trots det får man förmoda att eftersom syftet 
på det stora hela är att stävja människohandeln, så ska konventionsstaterna även ta itu med att 
minska efterfrågan på prostitution. EU:s rambeslut och även andra konventioner konstaterar 
att det är nödvändigt med, inte bara en nationell stats egna strategi mot människohandel, utan 
även en övergripande strategi tillsammans med andra stater. Här kan noteras att det finns en 
del kritik att ge från EU:s sida eftersom samarbetet i de här frågorna inte verkar fungera 
tillfredställande, åtminstone inte harmoniseringen av lagstiftning i vissa av staterna.  
 
Askola kritiserar EU då hon menar att de fokuserar mer på den prostituerade och den som blir 
utsatt för människohandel än på efterfrågan av sexuella tjänster. Efterfrågan är någon som EU 
borde inrikta sig mer på än vad som i nuläget görs, även om offret också måste ligga i fokus. 
Borde dock inte den större delen av kritiken snarare riktas mot vissa av medlemsstaterna och 
deras ovilja till att se efterfrågan av sexuella tjänster som ett problem och en bakomliggande 
orsak till människohandel. Vidare borde stor kritik riktas mot de EU-medlemsstater som 
väljer att inte signera, eller ratificera, konventionen om åtgärder mot människohandel, då det 
konstateras av många organisationer att ett mellanstatligt samarbete, både lagstiftningsmässigt 
och på andra plan, är nödvändigt för att arbetet mot människohandel ska bli så effektivt som 
möjligt. 
 
CBSS har en nyckelroll beträffande att motverka människohandel i Östersjöregionen för att se 
till allas behov av olika åtgärder, vare sig staten är ett destinationsland (såsom Sverige) eller 
framförallt ett ursprungsland (såsom de baltiska staterna). Då TF-THB använder sig 
Palermoprotokollets definition av människohandel kan man fråga sig om staternas olika 
definitioner skapar problem vid ett sådant samarbete. I uppsatsen har fyra stater jämförts, och 
fyra olika definitioner av människohandelsbrottet har hittats, alltså är det inte helt osannolikt 
att även andra medlemsstaters definitioner skiljer sig ifrån varandra även de. CBSS har, i 
likhet med EU:s rambeslut, påpekat vikten av att ett regionalt mellanstatligt samarbete behövs 
för att stävja människohandel, och har som mål att främja samarbete och förbättra lagstiftning. 
Detta borde innebära att en harmonisering av medlemsstaternas lagar eftersträvas. Då CBSS 
inriktar sig på åtgärder vad gäller förebyggande, skyddande och åtalande verkar det som de 
ser efterfrågan på sexuella tjänster som ett problem som måste tas i tu med. Samarbetet kring 
människohandel i Östersjöregionen som leds av CBSS är ändå inte fullkomligt så 
tillfredställande som man skulle önska, dock så ligger mycket av problemet i staternas egen 
lagstiftning, men mer påtryckningar från regionala organisationer, som CBSS, skulle behövas.  
 
I U.S Department of States kartläggning av människohandelsoffers ursprung och destination 
kan noteras att Sverige inte nämns som destinationsland under 2009 till något land förutom 
Estland, vilket bådar gott. Dock kan man inte vara säker på att det är så verkligheten ser ut på 
grund av alla mörkertal samt i vissa fall brister i staternas rapportering om problemet. Enligt 
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kartläggningen är det alltså Estland och Lettland som gör minst ansträngningar i sitt arbete 
mot människohandel medan Litauen och Sverige har uppnått minimivillkoren som ställs upp i 
TVPA. Detta kan bero på att Sverige och Litauen båda har någon form av sexköpslag. 
Staterna visar genom dessa lagar att de även arbetar för att komma åt efterfrågan på sexuella 
tjänster/prostitution i sitt arbete mot människohandel, och inte enbart inriktar sig på skydd för 
faktiska och potentiella offer.  

7.2 Jämförelse mellan staternas lagstiftning  

Estland saknar en definition i sin lagstiftning på vad koppleri och att vara hallick till någon 
innebär och på grund av detta är det svårt att se om det kan täckas in under kriterierna på 
människohandel som ställs upp i Palermoprotokollet. Estlands lagstiftning om förbud att 
tillåta prostitution i fastigheter bör sannolikt innebära att det på så vis är förbjudet att bedriva 
bordellverksamhet, även om ”bordell” inte nämns i lagtexten. Estlands lagstiftningsmodell, 
det vill säga att man anser att det viktigaste att lagstifta om är att få bort bordeller, har 
dessvärre inte fått effekten att bordeller försvunnit utan att det istället förekommer att de 
öppnat igen med en annan skylt. Man kan fråga sig om att Estland ville få bort den ”synliga 
prostitutionen” i det hänseendet att de inte vill att allmänheten inte ska behöva se skyltar där 
det står ”bordell” eller liknande. Det faktum att Estland i sin rapport till CEDAW skriver att 
prostitution inte är ett synligt problem, samtidigt som staten vet om att bordeller i en inte allt 
för obetydlig omfattning existerar ”under skydd” av annan verksamhet gör att gör att lagen 
om förbud av bordeller känns som ett ”spel för galleriet” då det ändå är accepterat av både 
allmänhet och stat.  Lägenhetsbordeller eller ”skuggbordeller” finns dock säkerligen i mer 
eller mindre omfattning i de flesta stater och är inte enbart ett problem i Estland.  
 
Estlands paragraf om förbudet att bistå prostitution128 kan vara en strävan mot att vilja 
uppfylla de krav som ställs upp i artikel 6 i Kvinnokonventionen som stadgar att 
konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att bekämpa utnyttjande av 
kvinnoprostitution. Estlands paragraf kan skydda kvinnor i prostitution och är tänkt att 
angripa den som understödjer prostitution, men det är inte något som minskar efterfrågan på 
sexuella tjänster. Den estniska befolkningens uppfattning om prostitution verkar grunda sig på 
en oerhört förlegad syn och ickejämställdhet mellan könen. Vid undersökningen av samtliga 
stater är det mycket som tyder på att ickejämställdhet är en stor faktor till prostitutions- och 
människohandelsrelaterade problem.  
 
Något unikt med Estlands lagstiftning är förbudet mot att marknadsföra prostitution, då 
termen prostitution räknas upp i marknadsföringslagstiftningen. Detta kan vara bra för att få 
bort objektifiering av kvinnor, men då prostitution verkar vara mer socialt accepterat i Estland 
än i till exempel Sverige så kan lagen möjligen bidra till att själva problemet inte tas itu med. 
Det kan tolkas att syftet med lagen inte är att få bort prostitution utan att man vill låta 
allmänheten slippa se exempelvis prostitutionsannonser eller liknande i tidningen.  
 
Lettlands prostitutionslagar är utformade så att de ska skydda kvinnor från att blir utnyttjade 
för prostitution samt att de ska skydda kvinnor som befinner sig i prostitution. Lettland, som 
har en godtagbar människohandelsparagraf, har även kriminaliserat att skicka en person 
utomlands i syfte att denne ska bli sexuellt utnyttjad, även om den personen har gett sitt 
samtycke. Detta stärker ytterligare skyddet för faktiska och potentiella människohandelsoffer, 
och borde även stärka skyddet för de kvinnor som skickas utomlands för ”frivillig” 
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prostitution. Det finns dock ingen lagparagraf som reglerar efterfrågan och marknaden för 
sexuella tjänster. 
 
Angående Lettlands krav på ett såkallat ”hälsokort” så är det å ena sidan något positivt för att 
stoppa spridningen av sjukdomar, å andra sidan bidrar det inte på något sätt till att få bort 
prostitution eller att reglera efterfrågan. Hade Lettland istället haft en liknande lag som 
Sveriges sexköpslag så hade hälsokortet i kombination med en sådan lag bidragit till något 
positivt för både samhället, staten och den prostituerade. Lettlands polis anser inte att 
prostitution är ett yrke och det har inte framgått att någon annan av staterna vi undersökt är av 
den åsikten. Eftersom Lettland bara reglerar utnyttjande av prostitution men att prostitution i 
sig inte verkar ses som ett yrke, så kan man undra vad den ”frivilliga” prostitutionen anses 
vara.  
 
Litauens sexköpslag verkar inte ha fått den effekt som avsågs eftersom prostitution 
fortfarande är tolererat i praktiken. Det borde för det första vara kriminaliserat i strafflagen så 
att lagen blir mer avskräckande och att samhället tar den på allvar och för det andra så borde 
det utvärderas varför det är framförallt sexsäljaren som får böter. Det faktum att den 
prostituerade ska undslippa böter om anledningen till prostitutionen varit ekonomiska 
bekymmer anses som märkligt, då prostitution i de allra flesta fall förmodligen grundar sig i 
ekonomiska bekymmer av något slag. De andra rekvisiten då den prostituerade ska undslippa 
böter är emellertid godtagbara och kan på sätt och vis hjälpa till att skydda en person i 
prostitution.129 Litauens sexköpslag försöker angripa prostitutionsproblemet från två olika håll 
genom att bötfälla både köparen och säljaren jämfört med Sveriges sexköpslag som endast 
straffar köparen. Litauens angreppssätt mot prostitution genom deras sexköpslag kan tolkas 
att de främst skyddar staten då man vill få bort prostitution, hellre än att man skyddar kvinnan 
i prostitution vilket i sin tur kan leda till ökad risk för människohandel och även till en 
stagnering av jämställdheten mellan könen. Källor visar att det i Litauen är mer vanligt att den 
prostituerade bötfälls och det kan tolkas så att de anser att det största problemet är att de 
prostituerade kvinnorna som går på gatan och erbjuder sexuella tjänster och kanske på så sätt 
syns mer.  
 
Det har konstaterats att kvinnor ofta börjar med prostitution på grund av dåligt betalt jobb 
eller inget jobb alls. Om prostituerade då bötfälls blir det som en naturlig följd att kvinnan, för 
att kunna betala sin bot, tvingas prostituera sig ännu mer, vilket gör att det hela till slut blir till 
en ond cirkel. Att bekämpa prostitution, och därigenom människohandel, genom att förbjuda 
både köpandet och säljandet av sexuella tjänster (såsom i Litauen) bör utmärkas av att båda 
parter tar lika mycket av ansvaret för överträdelsen, samt att polisväsendet och makthavarna 
också är av den åsikten. Dock så blir det återigen en fråga om prostitution någonsin kan vara 
frivilligt och om köparen och säljaren kan anses vara jämlikar. Hursomhelst så ska inte den 
prostituerade få böter i större utsträckning än sexköparna, såsom verkar vara fallet i Litauen.  
 
Litauens lag som förbjuder transport och organisering av prostitution130, har likheter med 
Lettlands lag om skickande av personer utomlands, då båda lagarna är tillämpliga även om 
personen har gett sitt samtycke. Detta är något som är positivt, då likvärdiga lagar är viktigt i 
samarbetet mellan länderna när det handlar om gränsöverskridande brott.  
 
Det har framgått att Kvinnokommitténs uppfattning i frågan om människohandel och 
prostitution bör sannolikt vara att människohandel och prostitution har ett samband, då de 
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påpekar att bästa sättet att förebygga människohandel är att ta itu med prostitutionen och att 
prostitution kan hämmas om man tar itu med efterfrågan. Det är enbart Sverige som 
fullständigt anammat denna uppfattning, dock så har Litauen till viss del erkänt förhållandet 
mellan dessa två företeelser och tar hänsyn till att efterfrågan på sexuella tjänster måste 
minskas, om än i en mindre grad i jämförelse med Sverige.  

7.3 Sexköpslagen – ett ideal?   

Sexköpslagen har nu funnits i Sverige i 10 år, dock så har den inte blivit fullständigt 
utvärderad ännu, men en minskning av gatuprostitutionen har kunnat iakttas. Något som 
diskuteras är om sexköpslagen har fått prostitutionen att flytta inomhus och att den inte längre 
är synlig och/eller att större delen av kontakter idag sker över Internet och med andra tekniska 
hjälpmedel. Sexköpslagen var tänkt att få en avskräckande effekt på sexköparna, och på så vis 
minska prostitutionen, dock är frågan om så skett? Lagen välkomnas av många 
organisationer, däribland CEDAW, då den tar itu med efterfrågan, istället för att 
lägga ”skulden” på den prostituerade, som ofta inte gett sig in i prostitution av egen vilja eller 
ser det som en sista utväg.  
 
Som påpekats av andra författare/forskare och även av den svenska regeringen är det av stor 
vikt att stater själva tar itu med inte bara prostitution, som ses som en bidragande faktor till 
människohandel utan även andra faktorer som ses som bakomliggande orsaker till 
människohandel måste bearbetas. Att enbart lagstifta bort problemet är antagligen inte möjligt 
och stater bör ha sitt sociala tillstånd i åtanke i sitt arbete mot människohandel. I till exempel 
ursprungsstater, och andra länder där prostitution är utbredd, kan det förväntas att staten 
undersöker varför kvinnor ger sig in i ”frivillig” prostitution från början. I å andra sidan 
destinationsstater, som ofta har en socialt högre standard än ursprungsstaterna, bör staten reda 
ut varför det finns en stor efterfrågan på sexuella tjänster och hur den efterfrågan kan stävjas. 
Dessa faktorer är viktiga att de tas itu med då även de, tillsammans med lagstiftning mot 
prostitution/köp av sexuella tjänster utgör en viktig beståndsdel i kampen mot 
människohandel. Så som många forskare har betonat så anser även vi att lagstiftningen mot 
prostitution och människohandel är det första viktiga steget som måste tas för att skydda 
faktiska och potentiella offer och för att minska efterfrågan och förändra attityder, även om 
andra viktiga åtgärder också måste vidtas.  
 

8 Slutsatser  
 
Det har inte framkommit något som tyder på att de baltiska staterna, lagstiftningsmässigt, tagit 
hänsyn till ett eventuellt samband mellan människohandel för sexuella ändamål och 
prostitution. Man utifrån det dra slutsatsen att de inte erkänner ett samband för de både 
företeelserna genom sin lagstiftning.  
 
Palermoprotokollet tar inte ordagrant upp efterfrågan på prostitution/sexuella tjänster. 
Kvinnokonventionen reglerar inte efterfrågan på prostitution/sexuella tjänster i sin 
konventionstext, dock har det framkommit att kvinnokommittén anser att det bästa sättet att 
förebygga människohandel är att angripa det närliggande problemet - prostitution, och det 
bästa sättet att stävja prostitution är att ta itu med efterfrågan. Europarådets konvention 
uppmuntrar staterna till att ta itu med efterfrågan när det gäller människohandel. Sverige har 
genom sexköpslagen reglerat efterfrågan på sexuella tjänster. Litauen har på ett liknande sätt 
reglerat efterfrågan, dock har de även infört påföljder för den prostituerade. Det har 
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framkommit att det inte är efterfrågan som enbart prioriteras att ta itu med, då den 
prostituerade oftare bötfälls än personen som köper sexuella tjänster. I varken Estland eller 
Lettland finns någon lag där efterfrågan regleras.  
 
Sveriges definition av människohandel är förenlig med Palermoprotokollet, med undantag för 
det såkallade ”kontrollrekvisitet”. Estlands lagstiftning uppfyller inte den internationella 
standard som uppställs i Palermoprotokollet. Lettlands och Litauens definitioner av 
människohandel överrensstämmer med Palermoprotokollet. Samma slutsats i förhållande till 
staternas lagstiftning kan dras utifrån EU:s rambeslut eftersom definitionen av 
människohandel är likartad med definitionen i Palermoprotokollet. En internationell 
konsensus på prostitution saknas.  
 
Framförallt är det synen på och attityder mot prostitution och människohandel som behöver 
förändras och förbättras för att kunna motverka människohandel. Ett viktigt steg mot detta bör 
ske genom lagändringar och lagharmoniseringar stater emellan, samtidigt som nödvändiga 
åtgärder på andra plan i samhället måste vidtas för att minska riskerna för kvinnor att dras in i 
prostitution och/eller falla offer för människohandel.  
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