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Förord 
 

Under höstterminen 2016 hade jag förmånen att läsa fördjupningskursen ”Kriminologi och 

viktimologi för jurister” inom ramen för mina studier på juristprogrammet vid Umeå 

universitet. Kursen examinerades genom författandet av en individuell uppsats och mitt arbete 

resulterade i en uppsats med titeln ”Tiggare som brottsoffer? – En studie kring tiggares 

möjligheter att bli identifierade som offer för människohandel”. Av såväl tids- som 

utrymmesskäl var jag emellertid tvungen att göra väl tilltagna avgränsningar i mitt arbete, och 

det är mot denna bakgrund som idéerna till föreliggande uppsats har vuxit fram. Vid tiden för 

författandet av ovan nämnda uppsats upplevde jag nämligen att det fanns så många fler aspekter 

som jag ville belysa, men som det tyvärr varken fanns tid till eller utrymme för. Men som man 

brukar säga – inget ont som inte har något gott med sig. Nu har jag såväl tiden som utrymmet 

på min sida, vilket innebär att jag i denna uppsats är fri att belysa det som belysas bör. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Ett tiotal personer från Bulgarien luras till Sverige med löfte om bland annat arbete i 

byggbranschen. Väl i Sverige inkvarteras de i en fallfärdig industrifastighet i Bergslagen. 

Levnadsförhållandena är undermåliga; det finns alltför få toaletter, lokalen är uppdelad med 

hjälp av tygskynken och de får inte tillräckligt med mat. De tvingas att tigga utanför matbutiker 

i Lindesberg, Borlänge och Ludvika för att återbetala skulden för transporten till Sverige. De 

pengar som de lyckas tigga ihop samlas in varje kväll och läggs sedan i ett kassaskåp, där även 

id-handlingar och pass förvaras.1    

 

I spåren av krig, oroligheter andra missförhållanden har allt fler människor kommit att söka sig 

till Sverige med hopp om en bättre tillvaro, möjlighet till försörjning och inte minst med en 

önskan om att kunna förse sin familj med mat, kläder, sjukvård och skolgång. Samtidigt har 

den fria rörligheten inom EU gjort det möjligt för EU-medborgare att resa in och vistas i Sverige 

under en begränsad tid, utan särskilda krav på varken tillstånd och försörjning. För svensk del 

har detta bland annat inneburit att det blivit allt vanligare att människor sitter och tigger utanför 

matbutiker, köpcenter eller på andra platser.2  

 

Att tigga är inte straffbart eller otillåtet enligt svensk lag. Däremot får ingen tvingas eller luras 

att utföra tiggeriverksamhet åt någon annan. I sådana fall – här ovan exemplifierat med tiggarna 

i Bergslagen – kan nämligen människohandel enligt 4:1 a brottsbalken (BrB) vara för handen.3  

 

Människohandel är ett brott av mycket allvarlig natur som inkluderar ett cyniskt och 

hänsynslöst utnyttjande av andra människor. Människohandel innebär också en allvarlig 

kränkning av såväl den enskilde individens människovärde som rätten att få bestämma över sitt 

liv och sin kropp.4 De människor som faller offer för människohandel kan dessutom drabbas av 

allvarliga fysiska och psykiska skador, varför de utsatta – till följd av människohandeln – inte 

sällan åsamkas ett livslångt lidande.5 Följaktligen är det av stor vikt att det finns ett starkt 

straffrättsligt skydd mot människohandel och att de människor som faller offer för 

                                                 
1 Exemplet är baserat på verkliga händelser beskrivna i en dom från Örebro tingsrätt, mål B 351-17, 2017-11-21.   
2 Åström, 2016, s. 93 och SVT [www.svt.se] 2017-11-21.  
3 Polismyndigheten, Lägesrapport 16, 2015, s. 23.   
4 SOU 2016:70, s. 12.  
5 SOU 2016:70, s. 46 och Åström 2014, s. 17.  
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människohandel också identifieras som offer för människohandel samt kategoriseras som 

målsägande för att därigenom kunna erhålla ekonomisk ersättning samt medicinsk, psykologisk 

eller social behandling och rehabilitering.6  

 

Identifieringen av människohandelns offer beror emellertid till stor del av vilka föreställningar 

som finns om brottsoffer och offer för människohandel.7 Även om samtliga människor som 

faller offer för människohandel är att betrakta som brottsoffer kan nämligen föreställningar – 

såväl i samhället som inom rättsväsendet –  påverka möjligheten för den som har blivit utsatt 

för ett brott att få legitimitet som brottsoffer.8 Det finns därför ett intresse av att i det följande 

undersöka möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel mot bakgrund av 

hur brottsoffer definieras, men framförallt mot bakgrund av föreställningar om ideala 

brottsoffer och föreställningar om människohandelns offer.  

 

I Sverige har fenomenet människohandel främst kommit att förknippas med unga kvinnor som 

utnyttjas för sexuella ändamål. När brottet människohandel introducerades i BrB år 2002 tog 

nämligen den svenska straffbestämmelsen – till skillnad från den globalt erkända definitionen 

av människohandel som återfinns i Palermoprotokollet – enbart sikte på sådan människohandel 

som syftade till att människor skulle utnyttjas för sexuella ändamål, och det var först år 2010 

som det i ett lagstiftningssammanhang uttryckligen uppmärksammades att tiggare kan vara 

offer för människohandel.9 Det finns därför ett intresse av att i det följande även undersöka 

möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel mot bakgrund av hur det 

svenska straffrättsliga skyddet mot människohandel har förändrats över tid.  

 

Det nuvarande svenska straffrättsliga skyddet mot människohandel har de senaste åren varit 

föremål för en omfattande översyn, och det har kommit att uppmärksammas att det finns ett 

behov av att vidta rättsliga åtgärder för att bland annat säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd 

mot människohandel för de människor som utnyttjas för tiggeriändamål.10 Det finns således ett 

intresse av att i det följande jämväl undersöka möjligheterna att identifiera tiggare som offer 

för människohandel mot bakgrund av de rättsliga åtgärder som föreslås i slutbetänkandet ”Ett 

starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer”.  

                                                 
6 Se Åström, 2014, s. 27 och s. 251.  
7 Se Åström, 2016, s. 94.  
8 Granström och Mannelqvist, 2007/08, s. 42, Åström, 2014, s. 251-252 samt Borg Jansson, 2016, s. 58. 
9 SFS 2002:436, prop. 2001/02:124, s. 10 och s. 19 samt prop. 2009/10:152, s. 60-61. 
10 Se SOU 2016:70.  
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1.2 Syfte  

Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att undersöka möjligheterna att identifiera 

tiggare som offer för människohandel. Detta övergripande syfte aktualiserar tre huvudsakliga 

delsyften, nämligen: 

 

1. Att undersöka möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel mot 

bakgrund av dels rättsliga definitioner av brottsoffer, dels föreställningar om ideala 

brottsoffer och föreställningar om människohandelns offer,   

 

2. Att undersöka möjligheterna att identifierade tiggare som offer för människohandel mot 

bakgrund av hur det svenska straffrättsliga skyddet mot människohandel har förändrats 

över tid, samt 

 

3. Att undersöka möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel mot 

bakgrund av de rättsliga åtgärder som föreslås i slutbetänkandet ”Ett starkt straffrättsligt 

skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer”.  

 

1.3 Metod och material 

För att undersöka möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel har tre 

huvudsakliga delsyften specificerats. För att kunna besvara dessa delsyften tillämpas en 

rättsvetenskaplig metod, vilket innebär att regler och normer som utgör rättskällor studeras och 

analyseras. 11  De traditionella rättskällorna består av lagtext, förarbeten, rättspraxis samt 

doktrin.12 Följaktligen är det av central betydelse att studera och analysera de traditionella 

rättskällorna. För att kunna besvara uppsatsens olika delsyften är det emellertid inte tillräckligt 

att enbart studera och analysera rättsligt material, utan även viktimologiskt material måste 

studeras och analyseras. Likaså bör även nämnas att det inte är tillräckligt att endast studera och 

analysera nationellt material, varför också internationellt material måste studeras och 

analyseras. Nedan följer en närmare beskrivning av vilket material som studeras för att kunna 

besvara respektive delsyfte samt några ord om varför det valda materialet studeras.  

 

 

                                                 
11 Sandgren, 2006, s. 529-530.  
12 Strömholm, 1996, s. 390.  
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Det första delsyftet avser en undersökning av dels rättsliga definitioner av brottsoffer, dels 

föreställningar om ideala brottsoffer och människohandelns offer. I svensk rätt finns emellertid 

ingen allmänt accepterad definition av begreppet brottsoffer, varför definitionen av brottsoffer 

given i FN:s brottsofferdeklaration studeras inledningsvis.13 Deklarationen är visserligen inte 

juridiskt bindande, men den har såväl politisk som symbolisk kraft.14 Att studera definition 

given i brottsofferdeklarationen förefaller därmed vara en lämplig inledning till detta arbete. 

Vid sidan av brottsofferdeklarationens definition av brottsoffer studeras även definitionen av 

målsägande given i rättegångsbalken (RB), vilket är det begrepp som i svensk lagstiftning 

används istället för brottsoffer.15 Definitionerna givna i FN:s brottsofferdeklaration och RB 

studeras för att kunna redogöra för hur brottsoffer respektive målsägande definieras rättsligt, 

och därigenom skapas en utgångspunkt för det följande arbetet. 

 

Eftersom det första delsyftet – jämte den rättsliga ansatsen – även har en tydlig viktimologisk 

ansats, måste också sådant material som inte är hänförligt till de traditionella rättskällorna 

studeras. Avsikten är då främst att belysa de faktiska möjligheterna att identifiera tiggare som 

offer för människohandel. För att kunna besvara det första delsyftet studeras således även 

viktimologiskt material, såsom Nils Christies teori om ”Det ideala brottsoffret”. 16  Vidare 

studeras Karin Åströms avhandling ”Rättsliga åtgärder mot människohandel – att skydda offer 

eller möta hot” och Karin Åströms kapitel ”Föreställningar om offer för människohandel” i 

antologin Brottsoffer – rättsliga perspektiv.17 Detta material studeras för att kunna beskriva 

föreställningar om såväl ideala brottsoffer som människohandelns offer, men även för att kunna 

belysa huruvida tiggare motsvarar de beskrivna föreställningarna om ideala brottsoffer och 

människohandelns offer.  

 

I förhållande till beslutet att studera två stycken alster författade av Karin Åström bör påpekas 

att det råder brist på juridisk litteratur som behandlar möjligheterna att identifiera tiggare som 

offer för människohandel. Det finns visserligen viss juridisk litteratur som avhandlar andra 

intressanta frågeställningar rörande människohandel, men mot bakgrund av det aktuella 

delsyftet är sådan litteratur inte av intresse att studera i detta sammanhang.18  

                                                 
13 Se bl.a. prop. 2000/01:79, s. 8.  
14 Se bl.a. Åström, 2014, s. 27 samt Brottsoffermyndigheten [www.brottsoffermyndigheten.se] 2017-10-16.  
15 Se bl.a. prop. 2000/01:79, s. 8. 
16 Norsk kriminolog vars teori länge varit en central utgångspunkt inom viktimologin. 
17 Karin Åström är lektor vid Umeå universitet tillika handledare för denna uppsats.  
18 Se bl.a. Borg Jansson, 2013 och Stoyanova, 2015.  
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För att kunna besvara det första delsyftet studeras även material från Polismyndigheten. I likhet 

med vad som tidigare anförts i förhållande till det viktimologiska materialet är inte heller detta 

material hänförligt till de traditionella rättskällorna, men det är ändå både intressant och adekvat 

att studera eftersom därigenom kan den faktiska identifieringen av tiggare som offer för 

människohandel belysas. Detta material, vilket företrädesvis består av olika rapporter, studeras 

således i syfte att kunna belysa hur föreställningar om ideala brottsoffer och människohandelns 

offer kommer till uttryck i material från Polismyndigheten, men framförallt för att kunna belysa 

hur dessa förställningar har påverkat brottsbekämpningen av människohandel för 

tiggeriändamål. Avslutningsvis ska i sammanhanget framhållas att genom att studera det 

material som nu beskrivits möjliggörs också en analys av möjligheterna att identifiera tiggare 

som offer för människohandel mot bakgrund av dels rättsliga definitioner av brottsoffer, dels 

föreställningar om ideala brottsoffer och människohandelns offer.  

 

Det andra delsyftet avser en undersökning av hur det svenska straffrättsliga skyddet mot 

människohandel har förändrats över tid. Härvidlag studeras emellertid initialt visst 

internationellt material, eftersom internationella instrument har varit avgörande för såväl 

införandet som utformningen av den svenska straffbestämmelsen om människohandel.19 De 

internationella instrumenten studeras således i syfte att ge en bakgrund till den svenska 

lagstiftningen om människohandel. Genom att studera centrala internationella instrument kan 

även skillnader mellan internationella och nationella definitioner av människohandel belysas. 

Det bör vidare nämnas att för att kunna tolka och förstå de internationella instrumenten måste 

även doktrin studeras.20 

 

För att undersöka hur det svenska straffrättsliga skyddet mot människohandel har förändrats 

över tid studeras därefter de traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten samt rättspraxis. 

Enligt den så väl etablerade rättskällehierarkin är lagtext den primära rättskällan, följt av 

sekundärkällorna förarbeten och rättspraxis.21 Följaktligen tas således avstamp i 4:1 a BrB, vari 

brottet människohandel för sexuella ändamål en gång i tiden infördes, och brottet 

människohandel därefter stått – och än idag – står att finna. Lagtexten studeras för att 

översiktligt kunna beskriva hur straffbestämmelsens utformning har förändrats från tiden vid 

dess införande till idag. 

                                                 
19 Åström, 2014, s. 193.  
20 Till exempel Borg Jansson, 2013, Åström, 2014 och Stoyanova, 2015.  
21 Strömholm, 1996, s. 390. 
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Betydligt mer vikt läggs emellertid vid straffbestämmelsens förarbeten – prop. 2001/02:124, 

prop. 2003/04:111 samt prop. 2009/10:152. Förarbeten tillmäts traditionellt sett ett högt 

rättskällevärde i svensk rätt, bland annat eftersom de innehåller motivuttalanden som beskriver 

lagens ändamål.22 Straffbestämmelsens förarbeten studeras därför i syfte att kunna redogöra för 

intentionerna bakom lagstiftningen. Vidare studeras nyss nämnda förarbeten för att kunna 

beskriva den närmare innebörden av människohandelsbrottets olika element, och framförallt 

innebörden av de olika former av utnyttjanden som kan ske inom ramen för människohandel. 

Alla utnyttjandeformer är emellertid inte relevanta, varför enbart de som kan aktualiseras vid 

utnyttjanden för tiggeriändamål studeras.  

 

För att undersöka möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel mot 

bakgrund av hur det svenska straffrättsliga skyddet mot människohandel har förändrats över tid 

är det vidare av särskilt intresse att närmare studera hur fenomenet människohandel har 

beskrivits i förarbetena till straffbestämmelsen, likväl som det är av intresse att närmare studera 

regeringens överväganden i förhållande till de olika former av utnyttjanden som kan ske inom 

ramen för människohandel. Avslutningsvis ska i sammanhanget framhållas att genom att 

studera det material som nu beskrivits möjliggörs också en analys av hur straffbestämmelsen 

om människohandel och dess förarbeten kan ha påverkat möjligheterna att identifiera tiggare 

som offer för människohandel.   

 

Jämte lagtext och nämnda förarbeten studeras även rättspraxis. I linje med rättskällehierarkin 

anses prejudikat från Högsta domstolen vara en viktig rättskälla.23 Det finns dock ännu inte 

något sådant avgörande beträffande människohandelsbestämmelsen där offren har utnyttjats för 

tiggeriändamål. För att undersöka möjligheterna att identifiera tiggare som offer för 

människohandel studeras därför enbart rättspraxis från lägre instanser, vilket studeras i syfte att 

bland annat kunna redogöra för till vilken utnyttjandeform rättstillämparen hänfört utnyttjanden 

för tiggeriändamål. Genom att studera rättspraxis ges även möjlighet att belysa hur 

rättstillämparen skildrat och kategoriserat de människor som fallit offer för människohandel för 

tiggeriändamål. Det ska nämnas att praxisredovisningen inte gör några anspråk på att vara en 

uttömmande praxisgenomgång, utan den övergripande avsikten är att – på liknande sätt som 

vid studiet av straffbestämmelsen och dess förarbeten – analysera i vad mån rättstillämpningen 

kan ha påverkat möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel.    

                                                 
22 Peczenik, 1995, s. 241.  
23 Strömholm, 1996, s. 375.  
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Vid sidan av rättspraxis studeras även Karin Åströms artikel ”Skyddet för utnyttjade tiggare är 

statens ansvar” i Socialmedicinsk tidskrift för att översiktligt kunna beskriva dels antalet fall av 

människohandel för tiggeriändamål som har prövats i svensk domstol, dels antalet fall som har 

resulterat i en fällande dom. Dessutom studeras en rapport från Polismyndigheten för att 

översiktligt kunna beskriva hur anmälningsstatistiken rörande människohandel för 

tiggeriändamål har förändrats de senaste åren.  

 

Det tredje delsyftet avser en undersökning av de rättsliga åtgärder som föreslås av 2014 års 

människohandelsutredning i slutbetänkandet ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot 

människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer” (SOU 2016:70). I förhållande till 

slutbetänkandet studeras inledningsvis de rättsliga åtgärder som föreslås i slutbetänkandet samt 

bakgrunden till varför dessa åtgärder föreslås. Därefter är avsikten att, med utgångspunkt i de 

åtgärder som föreslås, analysera huruvida dessa åtgärder kan komma att påverka identifieringen 

av tiggare som offer för människohandel.  

 

Det bör nämnas att det finns en medvetenhet kring att det i skrivande stund inte står klart om 

de åtgärder som presenteras i slutbetänkandet kommer att leda till förändrad lagstiftning. 

Måhända kan således värdet av att studera slutbetänkandet ifrågasättas. Den som hyser skepsis 

bör emellertid uppmärksamma att i slutbetänkandet belyses ett antal aspekter i förhållande till 

den nuvarande straffrättsliga regleringen av människohandel och den tillhörande 

rättstillämpningen, som kan vara av betydelse för möjligheterna att identifiera tiggare som offer 

för människohandel. Följaktligen är det både intressant och adekvat att studera de åtgärder som 

föreslås samt bakgrunden till varför dessa åtgärder föreslås, för att därigenom kunna analysera 

i vad mån de föreslagna åtgärderna kan komma att påverka möjligheterna att identifiera tiggare 

som offer för människohandel.24 Vidare bör uppmärksammas att även om slutbetänkandet inte 

leder till förändrad lagstiftning, kan den däri framarbetade redogörelsen för gällande rätt och 

analysen av principiella frågor få betydelse för framtida rättstillämpning, varför det förefaller 

vara motiverat att studera slutbetänkandet.25  

 

 

                                                 
24 Det bör uppmärksammas att den 13 december 2017 överlämnade regeringen remissen ”Det straffrättsliga 

skyddet mot människohandel och människoexploatering” till Lagrådet. I lagrådsremissen behandlas 

människohandelsutredningens slutbetänkande SOU 2016:70. Av förklarliga skäl har jag inte haft möjlighet 

att beakta lagrådsremissen i detta arbete.  
25 Bengtsson, 2011, s. 777. 
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2 Att definiera och identifiera brottsoffer 
 

2.1 Vilka är brottsoffer? 

I FN:s brottsofferdeklaration ges en vidsträckt definition av begreppet brottsoffer. 26  I 

deklarationen definieras brottsoffer enligt följande: 

 

”Personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, 

känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande rättigheter, genom 

handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i medlemsstaterna, inklusive de lagar som 

förbjuder brottsligt maktmissbruk.”27  

 

Med brottsoffer avses också, då så är lämpligt, nära släktingar eller anhöriga till det direkta 

offret samt personer som har lidit skada då de ingripit för att bistå offer i trångmål eller för att 

förhindra brott.28 Enligt deklarationen uppnås brottsofferstatus så snart brottet har begåtts, utan 

relation till den straffrättsliga processen.29 En person kan således enligt deklarationen betraktas 

som brottsoffer oavsett om förövaren är identifierad, gripen, åtalad eller dömd och oavsett 

relationen mellan förövaren och offret.30 Mot bakgrund av att det i FN:s brottsofferdeklaration 

ges en vidsträckt definition av begreppet brottsoffer kan således konstateras att alla människor 

som faller offer för människohandel är att betrakta som brottsoffer. 

 

I svensk rätt finns emellertid ingen allmänt accepterad definition av begreppet brottsoffer. 

Begreppet brottsoffer förekommer visserligen i svensk lagstiftning, bland annat i 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), men är inte närmare definierat.31 Den juridiska termen för 

någon som har blivit utsatt för brott är istället målsägande, vars innebörd är snävare än 

definitionen av brottsoffer given i FN:s brottsofferdeklaration.32 Av legaldefinitionen i 20:8 4 

st. RB följer att målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit 

förnärmad eller lidit skada. Även om det råder viss osäkerhet kring vid vilken exakt tidpunkt 

målsägandestatus uppnås, kan utifrån lagtexten i 24:8 4 st. RB konstateras att målsägande är 

den mot vilken brott är begånget.33 Det innebär att om ett brott – människohandel – begås mot 

                                                 
26 Åström, 2014, s. 27. 
27 FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 1985, artikel 1.  
28 FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 1985, artikel 2. 
29 Åström, 2014, s. 28. 
30 FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 1985, artikel 2. 
31 Se 5:11 SoL. 
32 Prop. 2000/01:79, s. 8 och Åström, 2014, s. 28. 
33 Se Åström, 2014, s. 28 med hänvisning till bl.a. Heuman, 1973 och Ekelöf, 1996.  
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en person, så ska denne person tillerkännas målsägandestatus. Med utgångspunkt i RB:s 

terminologi och definition av begreppet målsägande ska således samtliga människor som faller 

offer för människohandel tillerkännas målsägandestatus.  

 

Mot denna bakgrund förefaller det vara tämligen okomplicerat att dels definiera brottsoffer 

respektive målsägande, dels konstatera att de människor som faller offer för människohandel 

är att betrakta som brottsoffer respektive målsägande. Att identifiera de människor som faller 

offer för människohandel som just brottsoffer förefaller däremot vara desto mer komplicerat. 

Att vara ett brottsoffer kan nämligen beskrivas som ”en identitet som konstrueras i en process 

av samhällelig acceptans”. 34  Det innebär att föreställningar – såväl i samhället som inom 

rättsväsendet – kan påverka möjligheten för den som har blivit utsatt för ett brott att få 

legitimitet som brottsoffer.35 I det följande belyses därför föreställningar om ideala brottsoffer, 

men även föreställningar om människohandelns offer.  

 

2.2 Vilka är ideala brottsoffer? 

På 1980-talet konstruerade den norske kriminologen Nils Christie teorin om ”Det ideala 

brottsoffret”.36 Med det ideala brottsoffret avsåg Christie en person eller en grupp av personer 

som – när de utsätts för brott – lättast tillskrivs den fullständiga och legitima statusen som 

brottsoffer. Christie exemplifierade det ideala brottsoffret som en liten och gammal dam, som 

mitt på dagen är på väg hem efter att ha tagit hand om sin sjuka syster. Om hon då blir slagen i 

huvudet av en stor man som därefter tar hennes väska och använder hennes pengar till sprit eller 

droger – då är hon det närmaste en kan komma det ideala brottsoffret.37  

 

Christie menade att det finns ett antal egenskaper som utmärker ett idealt brottsoffer. För det 

första ska offret vara svagt. Sjuka, gamla eller väldigt unga personer passar därför väl in i bilden 

av ideala brottsoffer. För det andra ska brottsoffret vara involverat i en respektabel aktivitet och 

för det tredje ska brottsoffret vara på väg till en plats som hen inte kan förebrås för. Vidare ska 

brottsoffret vara i underläge i förhållande till gärningspersonen, gärningspersonen ska vara 

                                                 
34 Granström och Mannelqvist, 2007/08, s. 42. 
35 Se Granström och Mannelqvist, 2007/08, s. 42, Åström, 2014, s. 251-252 samt Borg Jansson, 2016, s. 58.  
36 Granström och Mannelqvist, 2007/08, s. 31.  
37 Christie, 1986, s. 18-19. 
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okänd för offret och de ska inte ha någon relation till varandra.38 Slutligen måste brottsoffret 

även ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin offerstatus.39  

 

Det sista kriteriet, att brottsoffret måste ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin 

offerstatus, tar enligt Christie sikte på att brottsoffret måste vara starkt nog att kunna berätta 

vad hen har varit med om för att framgångsrikt kunna hävda sin status som ett idealt brottsoffer. 

Brottsoffret måste således vara tillräckligt starkt för att kunna göra sin röst hörd, men samtidigt 

får hen inte vara för starkt. Om brottsoffret uppfattas som för starkt finns det nämligen en risk 

för att allmänhetens sympati äventyras, och därigenom äventyras även den fullständiga och 

legitima statusen som brottsoffer.40  

 

Mot denna bakgrund kan konstateras att bilden av ett idealt brottsoffer är mycket snäv, och det 

förefaller vara mycket problematiskt för människohandelns offer att motsvara bilden av ett 

idealt brottsoffer. För det första utnyttjas offren i syften som inte anses vara respektabla. De har 

dessutom ofta ett brokigt förflutet med till exempel kriminalitet och utanförskap, vilket innebär 

att de redan innan brottet har begåtts ofta anses falla utanför bilden av ett idealt brottsoffer.41 

Vidare använder sig gärningspersonerna – människohandlarna – många gånger av vänliga 

intentioner och skapar en relation i förhållande till tiggarna i samband med rekryteringsfasen, 

varför det kan vara naturligt för offren att ty sig till gärningspersonerna. Härutöver är 

benägenheten att samarbeta ofta låg samtidigt som de inte vill eller vågar medverka till att 

gärningspersonerna lagförs på grund av rädsla för dem. 42  Vidare är det inte ovanligt att 

gärningspersonerna och offren kommer från samma stad eller by och att gärningspersonerna 

därför använder påtryckningar och/eller hot mot offrens familj och vänner i syfte att förmå dem 

att avstå från att vittna. Utöver detta kan det även vara så att offren inte har blivit utsatta för 

tillräckligt mycket våld för att motsvara bilden av ett idealt brottsoffer. Eftersom offren 

dessutom många gånger själva tagit den inledande kontakten med gärningspersonerna, anses de 

inte sällan vara delaktiga i en kriminell verksamhet eller medvållande till brott, och det kan till 

och med vara så att offren betraktas som gärningspersoner.43 Det finns således en beaktansvärd 

risk för att många av människohandelns offer aldrig tillskrivs den legitima brottsofferstatusen. 

                                                 
38 Christie, 1986, s. 19. 
39 Christie, 1986, s. 21. 
40 Christie, 1986, s. 21. 
41 Åström, 2014, s. 253.  
42 Åström, 2014, s. 254.  
43 Åström, 2014, s. 254-255 samt Åström 2016, s. 99 och 106. 



15 

 

2.3 Vilka är ideala offer för människohandel? 

Om bilden av ett idealt brottsoffer är snäv, kan bilden av ett idealt offer för människohandel 

beskrivas som ännu snävare. Det finns nämligen föreställningar om vilka människohandelns 

offer är och hur de ska agera och reagera. Följaktligen riskerar de offer som inte motsvarar 

dessa föreställningar att aldrig bli identifierade som offer för människohandel.44  

 

Det har vuxit fram en bild av att legitima och trovärdiga offer för människohandel är sexuellt 

utnyttjade unga kvinnor. Dessa kvinnor har kidnappats, lockats eller tvingats in i sexindustrin, 

varpå deras motstånd sedan har brutits ned av våld eller hot om våld. De anses vara utan skuld 

till sina handlingar beträffande såväl laglighet som moral. De uppfattas som legitima brottsoffer 

och erhåller således även målsägandestatus. För de offer, vars historia ser annorlunda ut, har 

möjligheterna att bli identifierade som offer för människohandel begränsats på grund av de 

beskrivningar av människohandelns offer som återfinns i såväl lagstiftning som 

rättstillämpning.45 Mycket av identifieringsproblematiken kan således härledas till om offren 

för människohandel motsvarar föreställningarna om unga kvinnor som utnyttjas för sexuella 

ändamål. Skulle det röra sig om andra former av utnyttjanden än sexuella sådana, så motsvarar 

inte offren föreställningarna om vilka människohandelns offer är, vilket leder till att de inte 

identifieras som offer för människohandel.46  

 

I det föregående har det konstaterats att det är problematiskt för de människor som faller offer 

för människohandel att passa in i den snäva bilden av ett idealt brottsoffer, likväl som det har 

konstaterats att de offer som tycks motsvara bilden av ett idealt offer för människohandel är 

unga kvinnor som utnyttjas för sexuella ändamål. I det följande undersöks huruvida de 

människor som utnyttjas för tiggeriändamål är att betrakta som offer för människohandel. Hur 

förhåller det sig egentligen med möjligheterna att identifiera utnyttjade tiggare som offer för 

människohandel? Att människor som utnyttjas för tiggeriändamål kan vara offer för 

människohandel har nämligen, i vart fall i en svensk kontext, inte alltid varit en självklarhet. 

Nedan behandlas inledningsvis två centrala internationella instrument vari fenomenet 

människohandel har definierats, vilket därefter följs av en redogörelse för hur det svenska 

straffrättsliga skyddet mot människohandel har förändrats över tid.   

 

                                                 
44 Åström, 2014, s. 251-252 och Åström, 2016, s. 103. 
45 Åström, 2014, s. 256 och Åström, 2016, s. 103-104. 
46 Åström, 2014, s. 256 och Åström, 2016, s. 106. 
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3 Människohandel i internationella instrument  
 

3.1 Några inledande ord  

Att bekämpa människohandel har sedan lång tid tillbaka varit en del av det internationella 

samarbetet. Idag finns ett flertal internationella instrument som definierar människohandel och 

som påverkar nationell lagstiftning, varvid de som är av vikt för svenskt vidkommande främst 

återfinns i instrument från FN, EU och Europarådet. 47  Det är emellertid framförallt två 

internationella instrument som har varit avgörande för såväl införandet som utformningen av 

den svenska straffbestämmelsen om människohandel – nämligen det så kallade 

Palermoprotokollet och EU:s rambeslut om bekämpande av människohandel.48 I de två följande 

avsnitten behandlas nyss nämnda instrument i syfte att dels ge en bakgrund till den svenska 

lagstiftningen om människohandel, dels undersöka möjligheterna att identifiera tiggare offer 

för människohandel mot bakgrund av de internationella definitionerna av människohandel.  

 

3.2 Palermoprotokollet  

Genom FN:s tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med 

människor, särskilt kvinnor och barn, introducerades begreppet människohandel år 2000.49 I 

protokollets tredje artikel återfinns den numera globalt erkända definitionen av 

människohandel, vilken lyder enligt följande:  

 

”Människohandel innebär 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 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. 

Utnyttjandet skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt 

utnyttjande, tvångsarbete eller slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande 

av organ.”50 

 

Av artikel 3b i Palermoprotokollet följer att samtycke av den som är offer för människohandel 

till den avsedda eller faktiska exploateringen ska sakna betydelse. Vidare följer av artikel 3c 

                                                 
47 Åström, 2014, s. 18-19. 
48 Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor 

och barn, till Förenta Nationernas konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet, den 15 

november 2000 och 2002/629/RIF: Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av 

människohandel, EGT L 203, 1.8.2002 samt Åström, 2014, s. 193.  
49 Åström, 2014, s. 19. 
50 Palermoprotokollet artikel 3a. 
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och artikel 3d att om människohandeln avser en person yngre än 18 år är den handling som 

anges i artikel 3a straffbar, även om inte några av de medel som anges i artikel 3a har använts.   

 

Enligt definitionen av människohandel given i Palermoprotokollet omfattas såväl sexuella 

utnyttjanden som tvångsarbete eller slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, 

träldom eller avlägsnande av organ. Dessa uttryck är inte definierade i Palermoprotokollet, men 

däremot är de sedan lång tid tillbaka etablerade i andra internationella instrument rörande 

mänskliga rättigheter, och avsikten är att när uttrycken förekommer i Palermoprotokollet, ska 

de ha samma innebörd som de har i den internationella rätten om mänskliga rättigheter.51 I det 

särskilda tolkningsverktyget till Palermoprotokollet hänvisas exempelvis till ILO-konventionen 

(nr. 29) angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, och däri har begreppet tvångsarbete 

definierats som ”varje arbete eller tjänst, som avfordras en person under hot om något slag av 

straff och till vars utförande ifrågavarande person icke erbjudit sig av fri vilja”.52 Beträffande 

exploateringsformerna är det vidare av central betydelse att notera att definitionen i 

Palermoprotokollet inte är exkluderande. Det betyder att utnyttjanden kan bedrivas på fler sätt 

än vad som uttryckligen anges i protokollet, men ändå anses falla inom ramen för 

människohandel.53    

 

Mot denna bakgrund kan konstateras att det inte uttryckligen anges i Palermoprotokollet 

huruvida utnyttjanden av människor för tiggeriändamål kan vara en del av det utnyttjande som 

kan ske inom ramen för människohandel. Inte heller anges i ILO-konventionen huruvida tiggeri 

kan vara en form av tvångsarbete. Däremot bör framhållas att det, med hänsyn tagen till att 

exploateringsformerna inte är exkluderande, inte finns något absolut hinder mot att betrakta 

utnyttjanden av människor för tiggeriändamål som en form av människohandel.  

 

3.3 EU:s rambeslut om människohandel  

År 2002 antogs EU:s rambeslut om bekämpande av människohandel. Definitionen av 

människohandel i rambeslutet ligger nära definitionen given i Palermoprotokollet, men är 

snävare eftersom organhandel inte inkluderats i definitionen.54 I rambeslutets första artikel 

                                                 
51 Borg Jansson, 2013, s. 111 och prop. 2003/04:111, s. 45.  
52 ILO konvention nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, artikel 2 och Borg Jansson, 2013, s. 111.   
53 Åström, 2014, s. 85.  
54 Prop. 2003/04:111, s. 21.  
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återfinns definitionen av människohandel för arbetskraftsexploatering och för sexuell 

exploatering, vilken lyder enligt följande: 

 

”Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att straffbelägga följande handlingar: 

Rekrytering, transport, överföring, hysande, senare mottagande av en person, inbegripet utbyte eller överföring 

av kontroll över denna person, om 

a) tvång, våld eller hot, inklusive bortförande, brukas, eller 

b) svikligt förfarande eller bedrägeri brukas, eller 

c) maktmissbruk eller utnyttjande av en utsatt belägenhet förekommer, som är av sådan art att personen inte har 

något annat verkligt eller godtagbart val än att ge efter för det missbruk eller utnyttjande som utövas, eller 

d) betalning eller förmåner ges eller tas emot för att erhålla medgivande från en person som har kontroll över en 

annan person 

i syfte att exploatera den personens arbetskraft eller tjänster, inbegripet åtminstone tvångsarbete eller 

obligatoriska tjänster, slaveri eller sådana förhållanden som kan liknas vid slaveri eller träldom, eller 

i syfte att exploatera honom eller henne i prostitution eller andra former av sexuell exploatering, inbegripet i 

pornografi.”55 

 

På motsvarande sätt som i Palermoprotokollet följer av artikel 1.2 i rambeslutet att samtycke 

av den som är offer för människohandel till den avsedda eller faktiska exploateringen ska sakna 

betydelse. Vidare följer av artikel 1.3 och artikel 1.4 att om människohandeln avser en person 

yngre än 18 år är den handling som anges i artikel 1.1 straffbar, även om inte några av de medel 

som anges i artikel 1.1 har använts.   

 

Även i förhållande till EU:s rambeslut kan konstateras att det inte uttryckligen anges huruvida 

utnyttjanden av människor för tiggeriändamål kan vara en del av det utnyttjande som kan ske 

inom ramen för människohandel. Det bör emellertid uppmärksammas att år 2011 antogs EU:s 

direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel och skydd av dess offer, vilket 

då ersatte EU:s rambeslut från år 2002. Av den människohandelsdefinition som återfinns i 

direktivet framgår det uttryckligen att tiggeri kan utgöra en del av det utnyttjande som kan ske 

inom ramen för människohandel. Av ingressen till direktivet framgår dessutom att påtvingat 

tiggeri bör betraktas som en form av tvångsarbete enligt ILO-konventionen (nr. 29) angående 

tvångs- eller obligatoriskt arbete.56  

 

                                                 
55 EU:s rambeslut om människohandel, artikel 1.1.  
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av 

människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, EGT L 101, 

15.4.2011, artikel 2 p. 3 och ingress p. 11 samt Stoyanova, 2015, s. 82 och s. 127. 
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4 Det svenska straffrättsliga skyddet mot människohandel 
 

4.1 Några inledande ord 

Brottet människohandel för sexuella ändamål introducerades i BrB år 2002. 

Straffbestämmelsen har därefter kommit att förändras vid ett flertal tillfällen, varvid den 

utformning bestämmelsen fick genom 2010 års revidering utgör den nu gällande lydelsen för 

straffbudet.57 Den följande framställningen inleds med en redogörelse för straffbestämmelsens 

utveckling och därefter följer en beskrivning av den nu gällande straffrättsliga regleringen av 

människohandel. Parallellt med redogörelsen för straffbestämmelsens utveckling och 

beskrivningen av den nu gällande straffrättsliga regleringen av människohandel behandlas även 

domstolspraxis där gärningspersonerna stått åtalade för människohandel efter att ha utnyttjat 

offren för tiggeriändamål. Syftet med den följande framställningen att undersöka möjligheterna 

att identifiera tiggare som offer för människohandel – men här mot bakgrund av hur det svenska 

straffrättsliga skyddet mot människohandel har förändrats över tid. Det bör nämnas att den 

straffrättsliga utvecklingen studeras i ljuset av vad som tidigare anförts dels beträffande ideala 

brottsoffer och ideala offer för människohandel, dels beträffande de internationella 

definitionerna av människohandel.  

 

4.2 Straffbestämmelsens utveckling  

4.2.1 Brottet människohandel för sexuella ändamål introduceras 

Brottet människohandel introducerades i BrB den 1 juli 2002.58 Syftet med straffbestämmelsen, 

som kom att benämnas människohandel för sexuella ändamål, var att förstärka det straffrättsliga 

skyddet mot sådan människohandel som syftade till att utnyttja människor för sexuella 

ändamål. 59  Brottet tog således enbart sikte på sådan människohandel som syftade till att 

människor skulle utsättas för vissa sexualbrott, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller 

på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål.60 Straffbudet placerades i 4 kap. BrB om brott mot 

frihet och frid, och införandet av straffbestämmelsen utgjorde ett första steg i riktningen mot 

att åstadkomma en kriminalisering av alla former av människohandel.61 

 

                                                 
57 Se SFS 2002:436, SFS 2004:406 samt SFS 2010:371.  
58 Se SFS 2002:436. 
59 Prop. 2001/02:124, s. 1. 
60 Prop. 2001/02:124, s. 20.  
61 Prop. 2001/02:124, s. 20-21. 
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Straffbestämmelsen tog avstamp i den allmänt accepterade definitionen av människohandel 

som återfinns i Palermoprotokollet. Det ansågs vara viktigt att utformningen av den svenska 

straffbestämmelsen låg i nära anslutning till den globala definitionen i Palermoprotokollet. Den 

svenska bestämmelsen fick därför en uppbyggnad liknande definitionen av människohandel 

given i Palermoprotokollet genom tre huvudsakliga element; nämligen (1) handelsåtgärd, (2) 

otillbörligt medel som (3) användes i syfte att utnyttja offret.62 I jämförelse med definitionen i 

Palermoprotokollet kom emellertid den svenska bestämmelsen att skrivas i snävare ordalag 

eftersom den enbart tog sikte på människohandel för sexuella ändamål.63 För att straffansvar 

för människohandel för sexuella ändamål skulle kunna inträda krävdes således att 

gärningspersonen vidtog en handelsåtgärd med användande av ett otillbörligt medel i syfte att 

en människa skulle utsättas för vissa sexualbrott, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser 

eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål.64 Om människohandeln avsåg en person under 

18 år krävdes emellertid inte för straffansvar att något otillbörligt medel hade använts.65  

 

Mot bakgrund av vad som nu beskrivits kan konstateras att det ansågs vara viktigt att införa en 

svensk straffbestämmelse om människohandel med en utformning liknande den internationella 

definitionen av människohandel given i Palermoprotokollet. Det ansågs däremot inte vara 

viktigt att införa en svensk straffbestämmelse om människohandel som tog sikte andra former 

av utnyttjanden än sexuella sådana, vilket är anmärkningsvärt – särskilt eftersom det var den 

globala definitionen av människohandel som återfinns i Palermoprotokollet som låg till grund 

för den svenska kriminaliseringen av människohandel. Det kan således också konstateras att 

när brottet människohandel för sexuella ändamål introducerades i BrB fanns det inte någon 

möjlighet att identifiera utnyttjade tiggare som offer för människohandel; med andra ord stod 

de människor som utnyttjades tiggeriändamål helt utan straffrättsligt skydd mot 

människohandel vid denna tidpunkt. 

 

Det är av intresse att i detta sammanhang framhålla det sätt på vilket fenomenet människohandel 

beskrevs av regeringen i propositionen som låg till grund för införandet av straffbestämmelsen. 

Regeringen framhöll inledningsvis att människohandel var ett komplext fenomen som 

inkluderade ett cyniskt och hänsynslöst utnyttjande av andra människor. Vidare anförde 

                                                 
62 Prop. 2001/02:124, s. 22 och Åström, 2014 s. 197. 
63 Se avsnitt 3.2 och Åström, 2014, s. 199. 
64 SFS 2002:436 och prop. 2001/02:124, s. 34.  
65 Prop. 2001/02:124, s. 28. 
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regeringen att människohandel i regel innebar att människor, ofta kvinnor, rekryterades och 

transporterades inom ett land eller mellan länder genom användande av något otillbörligt medel 

i syfte att de senare skulle utnyttjas på olika sätt. Härutöver påpekade regeringen att de som 

främst riskerade att bli utsatta för människohandel för sexuella ändamål var kvinnor och barn. 

Avslutningsvis framhöll även regeringen att människohandel för sexuella ändamål var vanligast 

i vårt närområde.66  

 

I förhållande till regeringens beskrivning av fenomenet människohandel och dess offer bör 

uppmärksammas att beskrivningen tycks ha vissa likheter med vad som tidigare anförts 

beträffande ideala brottsoffer och ideala offer för människohandel. Regeringen framhöll 

uttryckligen att kvinnor och barn var en särskilt utsatt grupp, vilket stämmer väl överens med 

dels bilden av att ideala brottsoffer ska vara svaga och i underläge i förhållande till 

gärningspersonen, dels bilden av att legitima och trovärdiga offer för människohandel är 

sexuellt utnyttjade kvinnor och barn.  

 

Det är vidare av intresse att i detta sammanhang framhålla vad regeringen anförde i förhållande 

till de utnyttjanden som människohandel kunde syfta till. Regeringen anförde nämligen att 

människohandel kunde syfta till olika former av utnyttjanden, varav ett syfte kunde vara att 

människor skulle utnyttjas för sexuella ändamål. Som exempel på utnyttjanden för sexuella 

ändamål framhöll regeringen bland annat prostitution och arbete på sexklubb. Regeringen 

konstaterade emellertid att människohandel även kunde ske i syfte att utnyttja en människas 

arbetskraft eller i syfte att överföra mänskliga organ.67  

 

Mot bakgrund av vad som nu beskrivits kan konstateras att det fanns en medvetenhet kring att 

människohandel kunde syfta till olika former av utnyttjanden, varför det får anses vara än mer 

anmärkningsvärt att enbart utnyttjanden för sexuella ändamål kriminaliserades. Det är vidare 

av intresse att notera att regeringen gav flera exempel på olika utnyttjanden för sexuella 

ändamål, men inte ett enda exempel hur en människas arbetskraft kunde utnyttjas. Framförallt 

kan noteras att det överhuvudtaget inte berördes huruvida utnyttjanden av människor för 

tiggeriändamål kunde utgöra en del av det utnyttjande som kunde ske inom ramen för 

människohandel, vilket hade varit fullt möjligt även om den svenska straffbestämmelsen endast 

avsåg att träffa människohandel för sexuella ändamål.  

                                                 
66 Prop. 2001/02:124, s. 8. 
67 Prop. 2001/02:124, s. 8. 
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Fastän regeringen var väl införstådd med att människohandel kunde syfta till olika former av 

utnyttjanden – och således inte enbart sexuella sådana – kriminaliserades som sagt endast sådan 

människohandel som syftade till att utnyttja människor för sexuella ändamål. I förhållande till 

att enbart människohandel för sexuella ändamål kriminaliserades anförde regeringen i 

huvudsak två skäl.  

 

För det första påpekade regeringen att för svensk del torde den mest vanligt förekommande 

formen av människohandel vara människohandel för sexuella ändamål. Därefter konstaterade 

regeringen att utifrån ett övergripande perspektiv var människohandel för sexuella ändamål en 

av de mest allvarliga formerna av människohandel.68 Vidare anförde regeringen att det var inom 

området sexuell exploatering, framförallt vid prostitution, som behovet av en effektiv 

lagstiftning framstod som mest påtagligt.69  

 

För det andra konstaterade regeringen, beträffande sådan människohandel som syftade till andra 

former av utnyttjanden än sexuella sådana, att det beredningsunderlag som vid denna tidpunkt 

stod till regeringens förfogande inte behandlade andra utnyttjanden än de sexuella. 70 

Kriminaliseringen av människohandel för sexuella ändamål ansågs emellertid inte kunna 

avvaktas till en fullständig utredning om människohandelns alla former hade genomförts. Det 

bedömdes nämligen vara av vikt att så snart som möjligt införa en straffbestämmelse om handel 

med människor, varför det inte var försvarbart att avvakta med förslag till adekvat straffrättslig 

lagstiftning. Regeringen påtalade dock att avsikten var att så snart som möjligt återkomma till 

frågan om en kriminalisering av alla former av människohandel.71  

 

I förhållande till regeringens motivering till varför enbart utnyttjanden för sexuella ändamål 

kriminaliserades bör uppmärksammas att regeringen uttryckligen framhöll att sådan 

människohandel som syftade till att människor skulle utnyttjas för sexuella ändamål var 

allvarligare än andra – ej omnämnda – former av människohandel. Det är anmärkningsvärt att 

regeringen – utan förklaring – värderade olika former av utnyttjanden som mer eller mindre 

allvarliga. Det bör också noteras att det sätt på vilket regeringen värderade olika former av 

människohandel stämmer väl överens med att legitima och trovärdiga offer för människohandel 

                                                 
68 Prop. 2001/02:124, s. 26. 
69 Prop. 2001/02:124, s. 20. 
70 Prop. 2001/02:124, s. 19. 
71 Prop. 2001/02:124, s. 20. 
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är sexuellt utnyttjade unga kvinnor. I förhållande till de argument som regeringen lyfte fram 

bör vidare ifrågasättas varför lösa antaganden kring i vilken utsträckning olika former av 

människohandel förekom, ansågs utgöra en adekvat motivering till att enbart kriminalisera 

människohandel för sexuella ändamål. 

 

4.2.2 Ett kontrollrekvisit tillkommer och fler former av utnyttjanden inkluderas 

Bestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål utgjorde som sagt ett första steg i 

riktningen mot att åstadkomma en kriminalisering av alla former av människohandel.72 Nästa 

steg i motsvarade riktning togs den 1 juli 2004.73 I syfte att såväl åstadkomma en ändamålsenlig 

kriminalisering, som att uppfylla Sveriges internationella åtaganden föreslogs således ett 

utvidgat straffansvar för människohandel och att brottet skulle rubriceras människohandel.74 

För att straffansvar för människohandel skulle kunna inträda krävdes nu att gärningspersonen 

med användande av ett otillbörligt medel vidtog en handelsåtgärd och därigenom tog kontroll 

över offret i syfte att offret senare skulle (1) utnyttjas för sexuella ändamål, (2) utnyttjas i 

krigstjänst, tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd, (3) utnyttjas för avlägsnande av 

organ, eller (4) på annat sätt utnyttjas i en situation som innebar nödläge för den utsatte.75 

Liksom tidigare krävdes emellertid inte att något otillbörligt medel hade använts för det fall 

människohandeln avsåg en person under 18 år.76  

 

Utnyttjandeformerna kom nu som sagt att utökas från att endast omfatta sexuella ändamål till 

att även inkludera krigstjänst, tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd, avlägsnande av 

organ samt andra utnyttjanden i en situation som innebar nödläge för den utsatte.77 I förhållande 

till de olika utnyttjandeformerna anförde regeringen i propositionen som föregick 

regeländringen att de i allt väsentligt inkluderade situationer där offret tvingades utföra en 

prestation mot sin vilja, men även situationer där offret hade någon form av skyldighet att 

prestera i eller att annars tåla ett inte helt kortvarigt tillstånd av totalt beroende som den utsatte 

inte hade någon möjlighet att själv påverka eller undkomma, som skuldslaveri, vissa former av 

barnäktenskap samt utnyttjanden av barn i väpnade konflikter.78 Vidare framhöll regeringen att 

om en människa – utan att det rörde sig om tvångsarbete – förmåddes arbeta till en mycket låg 

                                                 
72 Prop. 2001/02:124, s. 1.  
73 SFS 2004:406. 
74 Prop. 2003/04:111, s. 43.  
75 SFS 2004:406 och prop. 2003/04:111, s. 5. 
76 Prop. 2003/04:111, s. 59-60. 
77 Prop. 2003/04:111, s. 43.  
78 Prop. 2003/04:111, s. 45.  
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lön och under synnerligen svåra förhållanden kunde det vara att anse som ett utnyttjande i en 

situation som innebar nödläge för den utsatte.79   

 

Mot denna bakgrund kan konstateras att regeringen var tämligen otydlig beträffande innebörden 

av de nya utnyttjandeformerna. Istället för att beskriva innebörden av respektive 

utnyttjandeform framhöll regeringen endast i allmänna ordalag vad de olika 

utnyttjandeformerna hade gemensamt. Det bör dessutom noteras att frågan huruvida 

utnyttjanden av människor för tiggeriändamål kunde utgöra en del av det utnyttjande som kunde 

ske inom ramen för människohandel inte berördes av regeringen. Visserligen talades det om 

”skuldslaveri”, men det gavs inte några konkreta exempel på vad som kunde avses med 

skuldslaveri. Det kan således konstateras att det vid denna tidpunkt – i vart fall utifrån 

lagstiftningen och dess förarbeten – inte uttryckligen framgick om det fanns något straffrättsligt 

skydd mot människohandel för de människor som utnyttjades för tiggeriändamål.   

 

I samband med att straffansvaret för människohandel utvidgades tillkom också ett krav på 

kontroll över offret för att brottet skulle anses vara fullbordat, varvid det så kallade 

kontrollrekvisitet infördes i straffbestämmelsen.80 Beträffande innebörden av kontrollrekvisitet 

anförde regeringen att kravet på kontroll inte skulle ställas alltför högt, varför det skulle vara 

tillräckligt att kontrollen var av faktiskt art, även om den också kunde ha sin bakgrund i en 

kontroll av rättsligt slag. Vidare uttalade regeringen att kontrollen – maktförhållandet – skulle 

kunna vara av ett mer begränsat slag, men att det i vart fall skulle krävas att offret skulle stå 

under ett tryck som var av allvarlig betydelse för henne eller honom. 81  Införandet av 

kontrollrekvisitet och regeringens uttalanden beträffande innebörden av detsamma är av 

intresse eftersom regeringen därvidlag talade om ett ”maktförhållande”. Även detta tycks ha 

vissa likheter med vad som tidigare anförts beträffande ideala brottsoffer där en av de ”ideala” 

egenskaperna är just det maktförhållande som ska föreligga offer och gärningsperson emellan 

– det vill säga att ett idealt brottsoffer ska vara i underläge i förhållande till gärningspersonen.82  

 

Det är återigen av intresse att i detta sammanhang framhålla det sätt på vilket fenomenet 

människohandel beskrevs av regeringen i samband med att straffansvaret för människohandel 

                                                 
79 Prop. 2003/04:111, s. 67. 
80 Prop. 2003/04:111, s. 50.  
81 Prop. 2003/04:111, s. 51. 
82 För vidare resonemang kring kontrollrekvisitet och maktförhållandet, se avsnitt 4.2.2.1, 4.2.2.2 samt 5.1.1. 
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utvidgades. I propositionen framhöll nämligen regeringen, på liknande sätt som tidigare, att 

människohandel i regel innefattade att människor, ofta kvinnor och barn, rekryterades och 

transporterades inom ett land eller mellan länder genom användande av något otillbörligt medel 

i syfte att de senare skulle utnyttjas på olika sätt. Vidare konstaterade regeringen att framförallt 

kvinnor och barn rekryterades, transporterades och såldes för att utnyttjas i prostitution och på 

andra sätt.83 Återigen kan således uppmärksammas att regeringens beskrivning av fenomenet 

människohandel och dess offer har vissa likheter med vad som tidigare anförts beträffande 

ideala brottsoffer och ideala offer för människohandel. Trots att bestämmelsen nu utvidgades 

till att omfatta fler utnyttjanden än sexuella sådana framhöll regeringen än en gång att kvinnor 

och barn som utnyttjandes i prostitution var en särskilt utsatt grupp, vilket stämmer väl överens 

med såväl bilden av att ideala brottsoffer ska vara svaga och i underläge i förhållande till 

gärningspersonen, som bilden av att legitima och trovärdiga offer för människohandel är 

sexuellt utnyttjade unga kvinnor.   

 

Att legitima och trovärdiga offer för människohandel är sexuellt utnyttjade kvinnor har även 

kommit att befästas genom den uppdelning som – än idag – återfinns i rapportering av 

människohandel.84 Polismyndigheten är nationell rapportör i frågor som rör människohandel. 

Varje år överlämnar myndigheten en lägesrapport, vari polisen ger sin bild av 

människohandelns omfattning och utbredning i Sverige.85 Initialt tog emellertid dessa årliga 

rapporter endast sikte på människohandel för sexuella ändamål. Först år 2006 fick den 

nationella rapportören i uppdrag att även undersöka andra former av utnyttjanden än sexuella 

sådana, vilket alltså var två (!) år efter det att straffbestämmelsen om människohandel 

utvidgades till att omfatta fler utnyttjanden än sexuella sådana.86 I dessa årliga lägesrapporter 

kan dock fortfarande en tydlig uppdelning mellan människohandel för sexuella och andra 

ändamål utrönas, vilket förstärker bilden av att offer för människohandel är kvinnor och barn 

som utnyttjas för sexuella ändamål. Även om andra former av utnyttjanden än sexuella sådana 

behandlas i rapporterna, så subsumeras de under rubriken ”Människohandel för andra 

ändamål”. Det kan dessutom noteras att människohandel för sexuella ändamål ges betydligt 

mycket mer utrymme i rapporterna i jämförelse med människohandel för andra ändamål.87  

 

                                                 
83 Prop. 2003/04:111, s. 8.  
84 Se Åström, 2014, s. 259.  
85 Se bl.a. Polismyndigheten, Lägesrapport 17, 2016, s. 3.   
86 Åström, 2014, s. 259. 
87 Se bl.a. Polismyndigheten, Lägesrapport 17, 2016, s. 5.    
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Fastän straffbestämmelsen om människohandel utvidgades till att omfatta fler utnyttjanden än 

sexuella sådana, berördes inte – såsom tidigare påtalats – frågan huruvida utnyttjanden av 

människor för tiggeriändamål kunde utgöra en del av det utnyttjande som kunde ske inom 

ramen för människohandel. Pavel är emellertid namnet på en man som utnyttjades för 

tiggeriändamål, och vars livsöde kom att ställa frågan på sin spets. I det så kallade Pavelmålet 

fick nämligen en svensk domstol för första gången i uppgift att pröva frågan huruvida 

utnyttjande av en människa för tiggeriändamål kunde vara en form av människohandel.88  

 

4.2.2.1 Pavelmålet  

I målet stod ett moldaviskt par, Marcel och Irina, åtalade för människohandel efter att ha 

utnyttjat en fysiskt funktionshindrad man från Ukraina, Pavel, i tiggeri. I målet anförde 

tingsrätten inledningsvis att det var klarlagt att Pavel hade blivit vilseledd. Pavel hade nämligen 

först blivit erbjuden ett arbete på kontor, men istället för kontorsarbete kom han att utnyttjas i 

tiggeri. Tingsrätten anförde vidare, mot bakgrund av Pavels funktionshinder och svåra 

ekonomiska situation, att Pavel hade befunnit sig i en utsatt belägenhet. Enligt tingsrätten var 

det således visat att Pavel hade blivit vilseledd med utnyttjande av hans utsatta belägenhet.  

 

Tingsrätten anförde vidare att det av utredningen i målet framgick att de tilltalade hade tagit 

emot och inhyst Pavel i deras bostad, samt att de hade förvägrat Pavel att använda sina proteser 

när han skulle tigga. Tingsrätten konstaterade därefter att Pavel hade stått under bevakning av 

två kvinnor som på uppdrag av de tilltalade hade bevakat att han inte avvek, att han tiggde från 

tidig morgon till sen kväll samt att han var klädd så att hans handikapp syntes tydligt. Genom 

att Marcel regelbundet hade ringt till de kvinnor som bevakat Pavel kontrollerade Marcel Pavels 

tiggeri. Mot bakgrund av angivna omständigheter konstaterade således tingsrätten att Marcel 

och Irina genom otillbörliga medel hade tagit kontrollen över Pavel.  

 

Enligt tingsrättens mening stod det klart att syftet med åtgärderna hade varit att Pavel skulle 

tigga, varpå tingsrätten därefter konstaterade att det dels var visat att Pavel hade tvingats tigga 

i princip varje dag från klockan sju på morgonen till klockan elva på kvällen, dels var visat att 

Marcel och Irina hade tillägnat sig de pengar som Pavel lyckats tigga ihop. Mot denna bakgrund 

fann tingsrätten att detta var en form av tvångsarbete och de tilltalade paret dömdes för 

människohandel.89  

                                                 
88 Åström, 2015, s. 290.  
89 Stockholms tingsrätt, mål B 10768-08, 2009-01-30.  
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Pavelmålet belyser ett antal intressanta aspekter. Först och främst kan konstateras att genom 

målet klargjordes att utnyttjanden av människor för tiggeriändamål kunde vara en form av 

tvångsarbete, och således även en del av det utnyttjande som kunde ske inom ramen för 

människohandel. Detta får anses vara intressant, särskilt mot bakgrund av att frågan inte 

uttryckligen hade berörts av regeringen i propositionen som föregick utvidgningen av 

straffbestämmelsen om människohandel. Att det blev en fällande dom i Pavelmålet kan därför 

beskrivas som en viktig milstolpe beträffande möjligheterna att – i en svensk straffrättslig 

kontext – identifiera tiggare som offer för människohandel.   

 

Ytterligare en aspekt som bör belysas i detta sammanhang är Pavels personliga egenskaper. 

Pavel var en funktionshindrad man som utnyttjades på ett mycket allvarligt sätt. Han var i ett 

påtagligt underläge i förhållande till gärningspersonerna som också utnyttjade just hans utsatta 

belägenhet. Av intresse är att på flertalet ställen i domskälen betonade tingsrätten Pavels fysiska 

funktionshinder och den utsatthet/det underläge som därmed följde. Tingsrätten tycks således 

ha varit angelägen om att skildra Pavel på ett sätt som i någon mån gjorde honom till ett mer 

idealt brottsoffer. Det bör vidare noteras att det underläge som Pavel befann sig i (i förhållande 

till gärningspersonerna) stämmer väl överens med vad regeringen anförde i propositionen 

beträffande kontrollrekvisitet och det maktförhållande som kontrollrekvisitet tog sikte på. Mot 

bakgrund av vad som nu påpekats bör uppmärksammas att möjligen kan införandet av 

kontrollrekvisitet ha gett upphov till en viss begränsning beträffande möjligheterna att 

identifiera tiggare som offer för människohandel. Kanske hade domslutet i målet blivit ett annat 

om det istället hade varit en icke funktionshindrad människa som hade utnyttjats för 

tiggeriändamål. Kanske var Pavels funktionsnedsättning avgörande för att han skulle 

identifieras som ett offer för människohandel. 

 

Frågan huruvida utnyttjande av en människa för tiggeriändamål kunde vara en form av 

människohandel kom emellertid inte enbart att prövas i Pavelmålet. Ytterligare en svensk 

domstol fick nämligen i uppgift att pröva frågan huruvida ett utnyttjande av en människa för 

tiggeriändamål kunde vara människohandel i det så kallade Georgemålet.  

 

4.2.2.2 Georgemålet  

I målet stod två rumänska makar, Bujor och Adriana, åtalade för människohandel efter att ha 

utnyttjat en fysiskt och psykiskt funktionshindrad landsman, George, i tiggeri. I målet inledde 

hovrätten med att konstatera att George utan tvekan hade befunnit sig i en utsatt situation dels 
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med hänsyn till hans fysiska och psykiska handikapp, dels med hänsyn till att han saknat 

försörjning, bostad och familj i Rumänien. 

 

I målet anförde George inledningsvis att han hade träffat makarna i en rumänsk by, vartefter 

han sedan hade följt med dem hem samt även bott hemma hos dem. Vidare anförde George att 

makarna hade försett honom med ett pass samt tagit med honom på en resa runt om i Europa, 

slutligen Sverige. Därefter berättade George att redan när han hade träffat makarna för första 

gången ville de att han skulle följa med dem och ”producera” pengar, med andra ord; tigga. 

Makarna hade även försökt locka George till att tigga genom att kalla honom för deras son samt 

genom att inge falska förhoppningar om att de skulle ordna en fru åt honom.  

 

I förhållande till Georges uppgifter framhöll hovrätten, mot bakgrund av Georges 

förståndshandikapp, att viss försiktighet måste iakttas vid bedömningen av dem. Hovrätten 

konstaterade emellertid att George inte syntes ha några motiv till att lämna oriktiga uppgifter 

beträffande vad Bujor och Adriana hade gjort, varför hovrätten ansåg att hans uppgifter var 

tillförlitliga och att de skulle ligga till grund för bedömningen i målet.   

 

Hovrätten anförde därefter att det i målet var utrett att de tilltalade hade tagit med sig George 

hem i syfte att han skulle tigga pengar åt dem, vilket enligt hovrättens mening utgjorde en 

rekrytering. I förhållande till kontrollrekvisitet konstaterade hovrätten inledningsvis att det av 

utredningen i målet framgick att George, till följd av sin utvecklingsstörning, bland annat hade 

haft ett uttalat bekräftelsebehov samt att han hade varit mycket angelägen om göra såsom han 

hade blivit tillsagd. Hovrätten fann därför att makarna, redan genom att de hade tagit med sig 

George hem, hade skaffat sig ett bestämmande inflytande över honom samt att de därigenom 

hade tagit kontrollen över George. Hovrätten fann vidare att det i målet var utrett att Bujor och 

Adriana hade insett vilken svår belägenhet George hade befunnit sig i och att de hade utnyttjat 

detta. Enligt hovrättens mening stod det dessutom klart att syftet med den kontroll som makarna 

hade tagit över George hade varit att utnyttja Georges svåra belägenhet och förmå honom att 

utföra arbete åt dem – nämligen att på gatan tigga pengar som de sedan tillägnat sig. Hovrätten 

fann att detta var att anse som en form av tvångsarbete och de tilltalade makarna dömdes för 

människohandel.90  

 

                                                 
90 Svea hovrätt, mål B 6263-10, 2010-10-04. 
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Även Georgemålet belyser ett antal intressanta aspekter, vilka till stor del överensstämmer med 

vad som tidigare belysts i förhållande till Pavelmålet. Återigen kan framhållas att hovrätten i 

detta mål konstaterade att utnyttjanden av människor för tiggeriändamål kunde vara en form av 

tvångsarbete, och således även en del av det utnyttjande som kunde ske inom ramen för 

människohandel. Vidare kan framhållas att på flertalet ställen i domskälen betonade hovrätten 

– på liknande sätt som tingsrätten i Pavelmålet – Georges fysiska och psykiska funktionshinder 

och den utsatthet som därmed följde. Också i detta mål tycks således hovrätten ha varit 

angelägen om att skildra George på ett sätt som i någon mån gjorde honom till ett mer idealt 

brottsoffer. Det kan dessutom noteras att tingsrätten framhöll att Bujors och Adrianas kontroll 

över George uppstod till följd av hans psykiska funktionsnedsättning. Även i detta mål tycks 

således Georges funktionsnedsättning har varit avgörande för att han skulle identifieras som ett 

offer för människohandel.  

 

Ytterligare en aspekt som bör framhållas i detta sammanhang är att hovrätten – med anledning 

av Georges psykiska funktionsnedsättning – förde ett resonemang kring huruvida Georges 

uppgifter skulle ligga till grund för bedömningen i målet. Hovrätten fann visserligen att Georges 

uppgifter skulle ligga till grund för bedömningen i målet, men det var inte självklart. Detta 

belyser en aspekt som kan begränsa möjligheterna att identifiera tiggare som offer för 

människohandel; nämligen att för det fall tiggaren har en psykisk funktionsnedsättning kan 

tiggarens vittnesmål komma att misstros. Även om detta förhållande torde gälla samtliga 

vittnesmål som ges av en person med en psykisk funktionsnedsättning, kan konstateras att detta 

är särskilt problematiskt i förhållande till möjligheterna att identifiera tiggare som offer för 

människohandel. Erfarenheter från Sverige och andra länder visar nämligen att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar löper stor risk att falla offer för människohandel för 

tiggeriändamål.91 Det finns således en beaktansvärd risk för att många av de människor som 

faller offer för människohandel för tiggeriändamål aldrig identifieras som offer för 

människohandel just på grund av en skepticism gentemot deras vittnesmål. För att kunna 

identifiera tiggare som offer för människohandel är det därför mycket viktigt att inte avfärda ett 

vittnesmål enbart på grund av den omständigheten att offret har en psykisk 

funktionsnedsättning.       

 

                                                 
91 Polismyndigheten, Lägesrapport 17, 2016, s. 26. 
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4.3 Straffbestämmelsen i dess lydelse efter den 1 juli 2010  

I syfte att dels åstadkomma en tydlig och ändamålsenlig brottsbeskrivning, dels effektivisera 

tillämpningen av straffbestämmelsen och förstärka det straffrättsliga skyddet mot 

människohandel föreslogs en ny utformning av människohandelsbrottet.92 Den 1 juli 2010 

trädde regeländringarna i kraft och straffbestämmelsen om människohandel fick därigenom sin 

nuvarande lydelse.93 Straffbestämmelsen står, liksom tidigare, att finna i 4:1 a BrB och av 

bestämmelsens 1 st. framgår att tre huvudsakliga element måste vara för handen för att 

straffansvar för människohandel ska kunna aktualiseras; nämligen (1) handelsåtgärd, (2) 

otillbörligt medel som (3) används i syfte att exploatera offret. 

 

4.3.1 Handelsåtgärder och otillbörliga medel 

Det första elementet utgörs av handelsåtgärderna och de åtgärder som omfattas av stadgandet 

är rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot en person. Rekvisitet rekrytera tar sikte 

på diverse förfaranden i syfte att värva eller anskaffa en människa och rekvisitet transportera 

innefattar såväl organisering av resa som själva framförandet av transportmedlet. Med överföra 

avses olika förfaranden som utgör ett led i en förflyttning/överföring av en människa, och med 

inhysa åsyftas att gärningspersonen ger tillfälligt eller permanent boende åt offret. Rekvisitet ta 

emot innefattar både ett faktiskt mottagande och ett övertagande av offret.94  

 

I samband med att straffbestämmelsen ändrades år 2010 utmönstrades det så kallade 

kontrollrekvisitet. Beträffande kontrollrekvisitet konstaterade regeringen i propositionen som 

föregick regeländringen att rekvisitet hade lett till tillämpningssvårigheter, framförallt i 

samband med utredning av misstankar om människohandel där brottsoffren varit barn. Enligt 

regeringen tog nämligen de tidigare förarbetsuttalandena om otillbörliga medel och 

kontrollrekvisitet i praktiken sikte på samma omständigheter, varför regeringen ansåg att 

kontrollrekvisitet skulle utgå ur straffbestämmelsen. 95  Mot bakgrund av vad som tidigare 

anförts vara problematiskt med kontrollrekvisitet och det maktförhållande som det tog sikte på, 

förefaller möjligen borttagandet av detsamma ha varit en positiv rättsutveckling i förhållande 

till möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel. 96 Men eftersom de 

otillbörliga medlen och kontrollrekvisitet tog sikte på samma omständigheter, torde 

                                                 
92 Prop. 2009/10:152, s. 1. 
93 SFS 2010:371. 
94 Prop. 2009/10:152, s. 60. 
95 Prop. 2009/01:152, s. 18-19.  
96 Jämför ovan avsnitt 4.2.2.1 och 4.2.2.2. 
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utmönstringen av kontrollrekvisitet ha varit mindre avgörande beträffande identifieringen av 

tiggare som offer för människohandel.  

 

Det andra elementet utgörs av otillbörliga medel. För straffansvar krävs således att 

handelsåtgärderna vidtas genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta 

belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel. I propositionen anförde regeringen att 

människohandelsbrottet tar sikte på förfaranden där gärningspersonen bemästrar offrets fria och 

verkliga vilja, varför gärningspersonens agerande ska förmå offret att underkasta sig 

handelsåtgärden. Det krävs därför ett orsakssamband mellan de förfaranden genom vilka 

gärningspersonen uppnår maktförhållandet och de handelsåtgärder som vidtas. Med andra ord 

måste det föreligga ett orsakssamband mellan användandet av det otillbörliga medlet och 

handelsåtgärden.97  

 

Med olaga tvång avses detsamma som i straffbudet om olaga tvång i 4:4 BrB, och med 

vilseledande avses förmedlande av en oriktig uppfattning. 98  Att utnyttja någons utsatta 

belägenhet inbegriper olika situationer där gärningspersonen utnyttjar att offret befinner sig i 

en beroendeställning i förhållande till honom eller henne. En beroendeställning kan till exempel 

uppstå till följd av ett ekonomiskt skuldförhållande. Att utnyttja någons utsatta belägenhet 

inbegriper vidare situationer där gärningspersonen utnyttjar att offret lever under svåra 

ekonomiska förhållanden, lever i flyktingskap, befinner sig i vanmakt, lider av 

förståndshandikapp eller någon sjukdom.  

 

Med ”annat sådant otillbörligt medel” avses situationer där gärningspersonen på andra sätt 

bemästrar offret fria och verkliga vilja. Vid en sammantagen bedömning ska omständigheterna 

vara sådana att offret inte har något verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig 

handelsåtgärden.99 Liksom tidigare krävs emellertid inte att något otillbörligt medel har använts 

om människohandeln avser en person under 18 år.100 

 

                                                 
97 Prop. 2009/10:152, s. 15 och 59. 
98 Prop. 2009/10:152, s. 59-60. 
99 Prop. 2009/10:152, s. 60.  
100 Prop. 2009/10:152, s. 21. 
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4.3.2 Syfte att exploatera offret  

Det tredje elementet utgörs av syftet med handeln. För straffansvar krävs således att 

handelsåtgärden vidtas i syfte att exploatera offret. Begreppet ”exploatera” infördes i 

straffbestämmelsen år 2010, då det tidigare uttrycket ”utnyttja” utmönstrades. I propositionen 

som låg till grund för regeländringen framhöll regeringen att uttrycket ”utnyttja” kunde avse 

såväl att dra otillbörlig fördel av någonting som att dra god nytta av någonting, medan uttrycket 

”exploatera” alltid avser ett otillbörligt användande, varför begreppet exploatera ansågs vara 

mer passande.101  

 

De olika exploateringsformer som omfattas av straffbudet är exploatering för sexuella ändamål, 

avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som 

innebär nödläge för den utsatte. I förhållande till den tidigare utformningen av 

människohandelsbestämmelsen är exploateringsformen ”annan verksamhet i en situation som 

innebär nödläge för den utsatte” delvis ny. Beträffande den nya exploateringsformen framhöll 

regeringen i propositionen som låg till grund för regeländringen att begreppet verksamhet ska 

förstås som någon form av åtgärd som offret ska utföra eller underkasta sig, och begreppet 

nödläge ska förstås som situationer där offret inte fritt kan bestämma över sina göranden och 

låtanden. Att offret befinner sig i en verkligt svår situation som inte är helt tillfällig eller 

övergående är gemensamt för de situationer som innebär nödläge för den utsatte. Vidare anförde 

regeringen att när en människa – utan att det rör sig om tvångsarbete – förmås arbeta till en 

mycket låg lön och under synnerligen svåra förhållanden är ett exempel på en situation som 

innebär nödläge för den utsatte. Andra exempel på situationer som innebär nödläge för den 

utsatte är när en människa förmås tigga eller stjäla.102  

 

Mot denna bakgrund kan konstateras att det var först i samband med 2010 års revidering av 

människohandelsbestämmelsen som det i ett lagstiftningssammanhang uppmärksammades att 

människor som utnyttjas för tiggeriändamål kan vara offer för människohandel. Det får anses 

vara troligt att den omständigheten att det blev en fällande dom i Pavelmålet kan ha bidragit till 

att tiggare nu uttryckligen uppmärksammades som potentiella offer för människohandel. Av 

intresse är emellertid att i både Pavelmålet och Georgemålet fann domstolen att det utnyttjande 

som Pavel och George hade utsatts för var en form av tvångsarbete, men utifrån regeringens 

resonemang här ovan förefaller det dock ligga närmare till hands att hänföra utnyttjanden för 

                                                 
101 Prop. 2009/10:152, s. 20-21.  
102 Prop. 2009/10:152, s. 60-61. 
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tiggeriändamål till den nya exploateringsformen ”annan verksamhet i en situation som innebär 

nödläge för den utsatte”. Det är således av intresse att i det följande undersöka huruvida 

regeringens resonemang gav upphov till några förändringar i rättstillämpningen beträffande 

människohandel för tiggeriändamål.  

 

Efter att straffbestämmelsen om människohandel ändrades år 2010 har emellertid endast ett 

fåtal fall av människohandel för tiggeriändamål kommit att prövas i svensk domstol, och det 

har visat sig att det faktum att det är komplicerat för människohandelns offer att motsvara bilden 

av ett idealt brottsoffer har kommit att påverka brottsbekämpningen av människohandel för 

tiggeriändamål. I en rapport från Polismyndigheten, vari resultatet av en genomlysning av 67 

stycken nedlagda människohandelsärenden för tiggeri och för tvångsarbete redovisas, märks 

tydligt att föreställningar om ideala brottsoffer har påverkat brottsbekämpningen av 

människohandel för tiggeriändamål. Framförallt är det den omständigheten att ett idealt 

brottsoffer måste vara tillräckligt starkt för att kunna hävda sin offerstatus som kommit att 

försvåra identifieringen av tiggare som offer för människohandel.103 

 

I förhållande till vad som nu sagts kan inledningsvis uppmärksammas att i rapporten framhåller 

Polismyndigheten att det har förekommit ärenden där det kan misstänkas att förundersökningar 

har lagts ned eftersom offren inte agerat på så sätt som brottsoffer förväntas agera, varpå 

myndigheten konstaterar att brottsoffer förväntas samarbeta med polisen för att klara upp 

brottet.104 Eftersom det, såsom tidigare nämnts, inte är ovanligt att människohandelns offer till 

följd av exempelvis rädsla, påtryckningar eller hot inte vill eller vågar medverka till att 

gärningspersonerna lagförs, får det anses vara mycket problematiskt att förundersökningar 

rörande människohandel för tiggeriändamål läggs ned just på grund av bristande 

samarbetsvilja.105 Vidare kan uppmärksammas att i rapporten framhålls att i ett antal ärenden 

har offrens utsagor misstrotts redan tidigt i undersökningarna, bland annat på grund av 

motsägelser i inkomna uppgifter.106 Likaså detta får anses vara mycket problematiskt eftersom 

tidigare nämnda faktorer (det vill säga rädsla, påtryckningar eller hot) även kan vara 

anledningar till varför tiggare lämnar motsägelsefulla utsagor.  

 

                                                 
103 Se Polismyndigheten, Resultat av genomlysning – nedlagda ärenden rörande människohandel 2015, 2017. 
104 Polismyndigheten, Resultat av genomlysning – nedlagda ärenden rörande människohandel 2015, 2017, s. 10. 
105 Jämför ovan avsnitt 2.2. 
106 Polismyndigheten, Resultat av genomlysning – nedlagda ärenden rörande människohandel 2015, 2017, s. 10. 
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Det finns ändock ett fåtal fall av människohandel för tiggeriändamål som har prövats i svensk 

domstol efter 2010 års revidering av människohandelsbestämmelsen. Göteborgsmålet och 

Zinamålet är två exempel, likväl som Bergslagenmålet är ytterligare ett exempel.  

 

4.3.2.1 Göteborgsmålet   

I målet stod två bulgariska bröder, Ivan och Simeon, åtalade för människohandel efter att ha 

utnyttjat fem landsmän, Dimitar, Toni, Angel, Georgi och Vasilka, i tiggeri. I målet inledde 

tingsrätten med att konstatera att alla fem målsägandena hade befunnit sig i en utsatt situation i 

Bulgarien eftersom de saknat såväl bostad som försörjning. Därefter konstaterade tingsrätten 

att tre av målsägandena hade svåra funktionsnedsättningar, bland annat på grund av att de var 

rullstolsbundna och hade stora synsvårigheter. Beträffande de övriga två målsägandena 

konstaterade tingsrätten att de hade en i sammanhanget hög ålder.  

 

Tingsrätten anförde sedan att målsägandena i flera avseenden hade uttryckt sympati och 

förtroende för de två bröderna. Enligt tingsrättens mening kännetecknas emellertid 

människohandelsbrottslighet av att brottsoffren vanligtvis är svaga människor som inte inser 

sitt fulla människovärde, varpå tingsrätten konstaterade att målsägandena i målet tillhörde 

denna kategori av brottsoffer.  

 

Tingsrätten konstaterade därefter att det av utredningen i målet var visat att de fem 

målsägandena hade rekryterats och transporterats till Sverige av de tilltalade bröderna. I 

förhållande till frågan om de tilltalade bröderna hade använt otillbörliga medel vid 

rekryteringen anförde tingsrätten inledningsvis att flera av målsägandena hade uppfattat att de 

skulle arbeta i Sverige samt att de i vart fall anat att arbetet skulle bestå i tiggeri. Därefter 

anförde emellertid tingsrätten att det av utredningen i målet framgick att målsägandena hade 

vilseletts beträffande villkoren under vilka de skulle bedriva tiggeriet, och mot denna bakgrund 

fann tingsrätten att det i målet var styrkt att Ivans och Simeons förfarande hade skett genom 

otillbörliga medel i form av vilseledande och utnyttjande av målsägandenas utsatta belägenhet.  

 

Beträffande exploateringssyftet inledde tingsrätten med att konstatera att det krävdes att 

målsägandena hade befunnit sig i nödläge för att det skulle vara fråga om människohandel. 

Tingsrätten konstaterade därefter, bland annat med hänsyn till målsägandenas personliga 

egenskaper, att de hade befunnit sig i en helt främmande miljö utan kunskaper om språket och 

utan ekonomiska medel, att de hade placerats ut för att tigga i långa pass och att de tilltalade på 
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ett godtyckligt sätt hanterat de insamlade pengarna, att det var styrkt att målsägandena vid 

tiggeriet hade befunnit sig i en situation som inneburit nödläge för dem. De tilltalade bröderna 

dömdes således för människohandel.107  

 

Göteborgsmålet belyser ett antal intressanta aspekter. Inledningsvis bör således 

uppmärksammas att i målet konstaterade tingsrätten att det krävdes att målsägandena hade 

befunnit sig i en situation som inneburit nödläge för dem för att det skulle vara fråga om 

människohandel. Mot bakgrund av att det i Pavel- respektive Georgemålet konstaterades att 

utnyttjanden av människor för tiggeriändamål var en form av tvångsarbete, och med hänsyn 

tagen till att det i EU:s direktiv från år 2011 anges att påtvingat tiggeri är en form av 

tvångsarbete, kan det vid en första anblick tyckas anmärkningsvärt att tingsrätten i 

Göteborgsmålet hänförde utnyttjandet till en annan exploateringsform. Det bör emellertid 

uppmärksammas att det får anses vara troligt att tingsrätten i Göteborgsmålet lutade sig mot 

regeringens uttalanden i den senaste propositionen där regeringen tycks ha varit av 

uppfattningen att tiggeri ska hänföras till den nya exploateringsformen ”annan verksamhet i en 

situation som innebär nödläge för den utsatte”. Mot denna bakgrund förefaller det således vara 

mindre anmärkningsvärt att utnyttjanden av människor för tiggeriändamål nu hänfördes till den 

nya exploateringsformen. Icke desto mindre kvarstår emellertid det faktum att rättstillämparen 

har varit ambivalent beträffande frågan till vilken exploateringsform utnyttjanden av människor 

för tiggeriändamål ska hänföras, vilket möjligen kan begränsa möjligheterna att identifiera 

tiggare som offer för människohandel – särskilt eftersom exploateringsformen ”annan 

verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte” är tämligen diffus och kräver 

fler avvägningar i jämförelse med exploateringsformen tvångsarbete.  

 

Ytterligare en aspekt av intresse att belysa i detta sammanhang är den omständigheten att 

tingsrätten tycks ha en tydlig uppfattning om vilka det är som faller offer för människohandel 

– nämligen svaga människor som inte inser sitt fulla människovärde. Det är mycket 

problematiskt att tingsrätten på ett sådant kategoriskt sätt uttalar sig om vilka egenskaper offer 

för människohandel har, eftersom det riskerar att leda till att de offer (tiggare) som saknar dessa 

egenskaper aldrig identifieras som offer för människohandel.108 Vidare bör framhållas att på 

flera ställen i domskälen betonade tingsrätten – på liknande sätt som tingsrätten i Pavelmålet 

och hovrätten i Georgemålet – målsägandenas mycket utsatta situation. Även i detta mål tycks 

                                                 
107 Göteborgs tingsrätt, mål B 13425-15 och mål B 13314-15, 2016-02-12.  
108 Jämför ovan avsnitt 2.3. 
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således tingsrätten ha varit angelägen om att skildra målsägandena på ett sätt som i någon mån 

gjorde dem till mer ideala brottsoffer. 

 

4.3.2.2 Zinamålet  

I målet stod två rumänska makar, Iuliana och Mures, åtalade för människohandel efter att ha 

utnyttjat deras femtonåriga dotter, Zina, i tiggeri. Av utredningen i målet framgick det 

inledningsvis föräldrarna hade gift bort Zina när hon var tretton år gammal, varvid föräldrarna 

hade erhållit ett brudpris. En tid därefter hade Zina skilt sig, och föräldrarna hade därför tvingats 

återbetala brudpriset. Av utredningen i målet framgick det vidare att på initiativ av Zina hade 

hon och föräldrarna begett sig till Sverige för att tigga. Väl i Sverige hade Zina – under flera 

sammanhängande timmar och oavsett väderlek – tiggt på flera platser runt om i Stockholm.  

 

I målet konstaterade tingsrätten inledningsvis att ansvar för människohandel förutsätter att 

någon exploaterar en annan människa. Därefter anförde tingsrätten att det av utredningen i 

målet framgick att den fattiga familjen hade levt i stort armod, att den självklara försörjningen 

för dem hade varit att tigga samt att det var Zina som hade tagit initiativet till att resa till Sverige. 

Baserat på ett videoinspelat förhör med Zina framhöll även tingsrätten att Zina syntes vara 

”mycket kavat”. Tingsrätten konstaterade vidare att för såväl flickan som hennes föräldrar hade 

det varit självklart att hon skulle bidra till familjens försörjning på sedvanligt sätt. Därefter 

anförde tingsrätten att varken något hot eller tvång hade förekommit och enligt tingsrättens 

mening framgick det inte heller av utredningen att Zina hade blivit exploaterad. Zinas ringa 

ålder föranledde ingen annan bedömning, varför tingsrätten ogillade åtalet.109 Tingsrättens dom 

fastställdes sedan av hovrätten.110  

 

Även Zinamålet belyser ett antal intressanta aspekter. Inledningsvis är det av intresse att 

uppmärksamma att domstolen konstaterade att det var självklart att Zina skulle bidra till 

familjens försörjning på ”sedvanligt sätt”. Det kan emellertid inte anses vara sedvanligt att barn 

i Sverige förväntas bidra till familjens försörjning genom att tigga.111 Domstolens resonemang 

visar också på en tydlig problematik beträffande möjligheterna att identifiera barntiggare som 

offer för människohandel för de fall gärningspersonerna är föräldrar till det utsatta barnet. Zina 

och gärningspersonerna hade en relation till varandra, vilket är oförenligt med att ett idealt 

                                                 
109 Stockholms tingsrätt, mål B 14880-10, 2010-11-18. 
110 Svea hovrätt, mål B 9636-10, 2011-01-19.  
111 Borg Jansson, 2016, s. 84-85. 
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brottsoffer inte ska ha någon relation till gärningspersonen. Ur den aspekten var således Zina 

ett icke idealt brottsoffer, vilket kan ha begränsat möjligheterna att identifiera henne som ett 

offer för människohandel. Dessutom är det av intresse att uppmärksamma att domstolen la vikt 

vid att det inte hade förekommit något hot eller tvång. Såsom framgått i det föregående krävs 

emellertid inte att några otillbörliga medel (till exempel hot eller tvång) har använts om 

människohandeln avser en person under 18 år. Huruvida det förekommit något hot ett tvång 

ska således sakna betydelse vid den straffrättsliga bedömningen, och det förefaller därför vara 

oklart varför tingsrätten skrev in det som en omständighet i domskälen.  

 

4.3.2.3 Bergslagenmålet  

I målet stod två bulgariska män, Todor och Nikolay, åtalade för människohandel efter att ha 

utnyttjat tio landsmän i tiggeri. I målet inledde tingsrätten med att konstatera att det av 

utredningen i målet dels var visat att målsägandena hade rekryterats och transporterats till 

Sverige av de tilltalade männen, dels var visat att målsägandena hade inhysts av de tilltalade 

männen. I förhållande till frågan om handelsåtgärderna hade vidtagits genom användning av 

otillbörliga medel anförde tingsrätten att det av utredningen i målet var visat att Todor och 

Nikolay hade vidtagit handelsåtgärderna genom såväl vilseledande som utnyttjande av 

målsägandenas utsatta belägenhet.   

 

Beträffande exploateringssyftet inledde tingsrätten med att konstatera att det av utredningen i 

målet var klarlagt att var och en av målsägandena hade verkat som gatutiggare efter ankomsten 

till Sverige. Därefter anförde tingsrätten att tiggeri normalt sett inte är att betrakta som 

tvångarbete i den mening som avses i 4:1 a BrB, varpå tingsrätten konstaterade att den aktuella 

tiggeriverksamheten inte hade bedrivits under sådana ständigt kontrollerade, övervakade och 

tvångsmässiga former som karaktäriserar tvångsarbete. Åklagarens påstående om att syftet med 

handeln hade varit att exploatera målsägandena för tvångarbete saknade således enligt 

tingsrätten mening grund.  

 

Tingsrätten övergick därefter till att pröva frågan om de åtalade männen hade agerat i syfte att 

exploatera målsägandena för annan verksamhet i en situation som inneburit nödläge för dessa. 

I förhållande till detta anförde tingsrätten att det av utredningen i målet var klarlagt 

målsägandena hade tiggt på olika platser i skilda orter. Målsägandena hade skjutsats till anvisad 

tiggeriplats och där hade målsägandena tiggt flera dagar per vecka och under många 

sammanhängande timmar. Varje dag hade målsägandena tvingats redovisa de hoptiggda 
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medlen till Todor och Nikolay, som också hade tillägnat sig en stor del av de hoptiggda medlen. 

Av vad som framkom i målet var det också klarlagt att ingen av målsägandena hade tyckt om 

att tigga, men att de hade känt sig tvingande att göra det för att kunna avbetala sina ekonomiska 

skulder till Todor. På grund av anförda omständigheter fann tingsrätten att det var visat att 

målsägandena dels hade varit förhindrade att fritt bestämma över sina göranden och låtanden, 

dels hade befunnit sig i en verkligt svår belägenhet som inte varit helt tillfällig eller övergående, 

varpå tingsrätten konstaterade att målsägandena hade exploaterats för verksamhet i en situation 

som inneburit nödläge för dem. De tilltalade bröderna dömdes därför för människohandel.112  

 

Vad som är särskilt intressant med Bergslagenmålet är den omständigheten att det var första 

gången människohandel för tiggeriändamål prövades där målsägandena inte led av någon fysisk 

och/eller psykisk funktionsnedsättning. I tidigare fall av människohandel för tiggeriändamål 

som upptäckts och utretts i Sverige har målsägandena betraktats som särskilt utsatta, antingen 

på grund av fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av låg ålder.113 Såsom 

framgått i det föregående var rättstillämparen i både Pavelmålet, Georgemålet och 

Göteborgsmålet mycket angelägen om att betona målsägandenas fysiska och/eller psykiska 

funktionsnedsättningar. I Bergslagenmålet däremot, hade rättstillämparen fokus på hur 

gärningspersonerna hade agerat och den behandling de hade utsatt målsägandena för. Att det 

blev en fällande dom i Bergslagenmålet, fastän målsägandena varken hade fysiska eller 

psykiska funktionsnedsättningar, får därför anses vara av central betydelse i förhållande till 

möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel. Fokus vid den straffrättsliga 

bedömningen ska rätteligen ligga på gärningspersonens agerande – och inte på målsägandenas 

person.  

 

I förhållande till Bergslagenmålet är det vidare av intresse att uppmärksamma att tingsrätten 

konstaterade att tiggeri normalt sett inte är en form av tvångsarbete i den mening som avses i 

4:1 a BrB. Detta är ett uttalande som tydligt manifesterar Sveriges suveränitet och ovilja att ta 

intryck från den internationella rätten. Genom EU:s direktiv från 2011 klargjordes det på 

internationell nivå att påtvingat tiggeri är en form av tvångarbete. Den svenska 

rättsutvecklingen beträffande människohandel för tiggeriändamål tycks däremot ta en annan 

riktning eftersom det i såväl Göteborgsmålet som Bergslagenmålet konstaterades att tiggeri ska 

hänföras till exploateringsformen ”annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den 

                                                 
112 Örebro tingsrätt, mål B 351-17.  
113 Åström, 2016, s. 106-107.  
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utsatte”. Med hänsyn tagen till det kritik som tidigare riktats mot exploateringsformen ”annan 

verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte”, får detta beskrivas som en 

mindre lyckad rättsutveckling i förhållande till möjligheterna att identifiera tiggare som offer 

för människohandel.114  

 

4.3.3 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel? 

Utifrån vad som nu behandlats kan konstateras att det går att skönja en viss positiv utveckling 

vad gäller möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel. Framförallt får 

domslutet i Bergslagenmålet anses vara av central betydelse eftersom det blev en fällande dom 

fastän målsägandena varken hade fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Ändock 

kvarstår emellertid det faktum att endast ett fåtal fall av människohandel för tiggeriändamål har 

prövats i svensk domstol, och att än färre är de fall som har resulterat i en fällande dom.115 

Samtidigt har antalet polisanmälningar gällande människohandel för tiggeriändamål ökat 

kraftigt de senaste åren; 2013 upprättades 9 anmälningar, 2014 upprättades 23 anmälningar och 

2015 upprättades 55 anmälningar. 116  Även om upprättandet av en polisanmälan inte 

nödvändigtvis behöver betyda att ett brott har begåtts, indikerar statistiken att det finns en 

ökande problematik med att människor utnyttjas för tiggeriändamål. Det kan således – mot 

bakgrund av att antalet fällande domar är få – ifrågasättas huruvida det finns ett starkt 

straffrättsligt skydd mot människohandel för de människor som utnyttjas för tiggeriändamål. 

Måhända finns det därför ett behov av att vidta rättsliga åtgärder för att säkerställa ett starkt 

straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta människor, vilket har 

kommit att uppmärksammas av 2014 års människohandelsutredning genom dess 

slutbetänkande ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av 

utsatta personer”. I slutbetänkandet föreslås att människohandelsbestämmelsen bör förändras, 

men även att två nya straffbestämmelser bör införas.117  Följaktligen är det av intresse att 

undersöka i vad mån dessa förändringar kan komma att påverka möjligheterna att identifiera 

tiggare som offer för människohandel.  

 

 

 

                                                 
114 Jämför ovan avsnitt 4.3.2.1. 
115 Åström, 2015, s. 290. 
116 Polismyndigheten, Lägesrapport, 17, 2016, s. 26.  
117 Se SOU 2016:70.  
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5 En väg framåt? 
 

5.1 Förändringar i människohandelsbestämmelsen föreslås 

Den 26 oktober 2016 överlämnade 2014 års människohandelsutredning slutbetänkandet ”Ett 

starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer”.118 

Utredningens ursprungliga uppdrag var att undersöka om det finns ett behov av åtgärder för att 

säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel.119 Såvitt avser utredningens 

uppdrag i denna del föreslås i slutbetänkandet att människohandelsbestämmelsen bör förändras. 

I syfte att åstadkomma en såväl ändamålsenlig som effektiv tillämpning av straffbestämmelsen, 

och för att stärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel ytterligare föreslås därför att 

bestämmelsen bör ändras enligt följande:120  

 

”Den som med användande av ett otillbörligt medel, såsom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av 

någons utsatta belägenhet eller annat motsvarande medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot 

en person, med uppsåt att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, 

tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel 

till fängelse i lägst två och högst 10 år.”121  

 

5.1.1 Handelsåtgärder och otillbörliga medel  

I förhållande till handelsåtgärderna och de otillbörliga medlen framhålls i slutbetänkandet att 

den nuvarande uppräkningen av handelsåtgärderna respektive de otillbörliga medlen även 

fortsättningsvis bör gälla. I slutbetänkandet anförs att gällande reglering stämmer väl överens 

med internationella överenskommelser och det hänvisas i detta avseende bland annat till 

Palermoprotokollet och den uppräkning av handelsåtgärder och otillbörliga medel som 

återfinns däri.122  

 

Däremot påpekas i slutbetänkandet – i förhållande till domstolarnas tillämpning av de 

otillbörliga medlen – att rättstillämpningen tenderar att inte alltid ske strikt i enlighet med 

straffbestämmelsens lydelse. I flera fall förefaller nämligen domstolarna kräva att det, utöver 

ett eller flera otillbörliga medel, ska föreligga ett maktförhållande mellan offer och 

gärningsperson för att en fällande dom ska låta sig meddelas. Vidare framhålls att 

                                                 
118 SOU 2016:70, s. 4.  
119 Se kommittédirektiv 2014:128. 
120 SOU 2016:70, s. 14 och 161.  
121 SOU 2016:70, s. 31-32 och 395. 
122 SOU 2016:70, s. 161 och 170-171.  
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maktförhållandet synes innebära att gärningspersonen ska ha bemästrat offrets fria och verkliga 

vilja, och att kravet inte sällan beskrivs i rättspraxis som att omständigheterna ska ha varit 

sådana att offret inte haft något annat verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig 

gärningspersonens vilja.123 I slutbetänkandet konstateras därefter att en sådan tillämpning av 

straffbestämmelsen är problematisk ur flera hänseenden. Tillämpningen innebär bland annat att 

domstolarna har fört in ytterligare ett rekvisit i straffbestämmelsen. Tillämpningen leder också 

till att fokus vid den straffrättsliga bedömningen tenderar att flyttas från gärningspersonens 

agerande till offrets situation och förhållandet mellan gärningspersonen och offret.124  

 

I slutbetänkandet framhålls vidare att tillämpningen kan förklaras mot bakgrund av tidigare 

förarbetsuttalanden eftersom rekvisitet otillbörliga medel tidigare har ansetts ge uttryck för ett 

krav på maktförhållande mellan gärningspersonen och brottsoffret. 125  Som exempel kan 

nämnas regeringens uttalanden i samband med att kontrollrekvisitet infördes i 

människohandelsbestämmelsen samt regeringens uttalanden i samband med 2010 års 

revidering av straffbestämmelsen.126  

 

För att komma tillrätta med den problematik som beskrivits föreslås i slutbetänkandet att 

människohandelsbestämmelsen förändras. Det framhålls att ändringarna bör klargöra att 

användandet av ett av de i bestämmelsen angivna otillbörliga medlen är tillräckligt för att den 

därigenom möjliggjorda handelsåtgärden ska anses vara otillbörligt åtkommen. Varje 

otillbörligt medel som anges i människohandelsbestämmelsen bör således ensamt vara 

tillräckligt för straffansvar. Likaså bör ändringarna tydliggöra att något allmänt krav på 

maktförhållande inte ska ställas vid tillämpningen av bestämmelsen.127 I syfte att klargöra detta 

föreslås i slutbetänkandet att det nuvarande uttrycket att en handelsåtgärd vidtas ”genom” något 

av de uppräknade medlen ersätts med uttrycket ”med användande av ett otillbörligt medel”, 

varefter medlen räknas upp.128  

 

I förhållande till de förändringar som nu beskrivits kan framhållas att ett tydliggörande kring 

att något allmänt krav på maktförhållande inte ska ställas vid tillämpningen av 

                                                 
123 SOU 2016:70, s. 162-163. 
124 SOU 2016:70, s. 163. 
125 SOU 2016:70, s. 163.  
126 SOU 2016:70, s. 164 samt ovan avsnitt 4.2.2 och 4.3.1. 
127 SOU 2016:70, s. 169.  
128 SOU 2016:70, s. 170.  
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straffbestämmelsen om människohandel är av central betydelse i förhållande till möjligheterna 

att identifiera tiggare som offer för människohandel. Att det ska föreligga ett maktförhållande 

mellan offer och gärningsperson kan nämligen begränsa möjligheterna att identifiera tiggare 

som offer för människohandel. I flera av de rättsfall som behandlats tidigare har 

maktförhållandena varit väldigt tydliga; offren har bland annat varit psykiskt eller fysiskt 

funktionsnedsatta. Det får emellertid anses vara troligt att det förekommer människohandel för 

tiggeriändamål där de som faller offer inte befinner sig i ett lika tydligt underläge som till 

exempel Pavel och George, vilket offren i Bergslagenmålet är ett tydligt exempel på. Ett 

klargörande från den svenske lagstiftaren kring att det inte ska ställas något allmänt krav på ett 

maktförhållande kan således bereda väg för att fler tiggare identifieras som offer för 

människohandel. 

 

Klargörandet av att det inte ska ställas något allmänt krav på ett maktförhållande kan också 

beskrivas som ett avståndstagande från bilden av ett idealt brottsoffer. Med hänsyn tagen till att 

det är problematiskt för människohandelns offer – och således även för de människor som 

utnyttjas för tiggeriändamål – att motsvara bilden av ett idealt brottsoffer, får detta anses vara 

av central betydelse i förhållande till möjligheterna att identifiera tiggare som offer för 

människohandel.   

 

Det bör emellertid uppmärksammas att det kan ifrågasättas huruvida de språkliga ändringar 

som nu föreslås verkligen klargör att något allmänt krav på maktförhållande inte ska ställas vid 

tillämpningen av straffbestämmelsen om människohandel. Det får således anses vara angeläget 

att detta förhållande även diskuteras och klargörs i en framtida proposition för att säkerställa att 

det i den fortsatta rättstillämpningen inte ställs något allmänt krav på ett maktförhållande mellan 

offer och gärningsperson.   

 

5.1.2 Syfte att exploatera offret   

Beträffande syftet med handeln framhålls i slutbetänkandet att det inte finns anledning att 

förändra exploateringsändamålen i den nu gällande lydelsen av straffbestämmelsen om 

människohandel. Däremot föreslås att det för straffansvar ska vara tillräckligt att 

gärningspersonen handlat med insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt. 129  I slutbetänkandet 

anförs att avsikten med att utmönstra det nu gällande kravet på endast avsiktsuppsåt är att fler 

                                                 
129 SOU 2016:70, s. 172.  
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människor i människohandelsförfarandet, som var och en för sig utgör en nödvändig länk för 

att kunna bedriva människohandeln, till fullo ska omfattas av straffansvaret. En människa som 

med ett otillbörligt medel vidtar en handelsåtgärd och som har likgiltighetsuppsåt till att offret 

ska exploateras ska således kunna dömas till ansvar för människohandel.130  

 

Beträffande exploateringsändamålen bör uppmärksammas att det förefaller vara önskvärt med 

ett resonemang kring till vilken exploateringsform utnyttjanden av människor för 

tiggeriändamål ska, kan eller bör hänföras. Såsom tidigare framgått tenderar den svenske 

rättstillämparen att bli alltmer ovillig att hänföra utnyttjanden av människor för tiggeriändamål 

till exploateringsformen tvångsarbete. De senaste årens rättspraxis manifesterar en tydlig 

rättsutveckling där utnyttjanden för tiggeriändamål istället har kommit att hänföras till 

utnyttjandeformen ”annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte”. 

Måhända är detta – såsom tidigare påtalats – en rättsutveckling som begränsar möjligheterna 

att identifiera tiggare som offer för människohandel.131 Det får således anses vara angeläget att 

i en framtida proposition föra en ingående diskussion kring till vilken exploateringsform 

utnyttjanden för tiggeriändamål ska, kan eller bör hänföras, gärna i ljuset av hur 

människohandel för tiggeriändamål kommit att definieras i internationella instrument såsom 

EU:s direktiv från 2011. En sådan diskussion får även anses vara av stor vikt för att säkerställa 

en enhetlig rättstillämpning, särskilt eftersom det ännu inte finns några prejudicerande rättsfall 

från Högsta domstolen.  

 

I förhållande till den föreslagna ändringen att det ska vara tillräckligt att gärningspersonen 

handlat med insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt bör uppmärksammas att det rimligtvis torde 

leda till fler fällande domar i människohandelsmål, och således även till att fler människor 

identifieras som offer för människohandel. Även om detta inte enbart främjar möjligheterna att 

identifiera tiggare som offer för människohandel, är det i vart fall av intresse att konstatera att 

den föreslagna ändringen är positiv i förhållande till möjligheterna att identifiera 

människohandelns offer.  

 

                                                 
130 SOU 2016:70, s. 175. 
131 Jämför ovan avsnitt 4.3.2.1 och 4.3.2.3. 
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5.2 Nykriminalisering – utnyttjande av annans nödläge  

2014 års människohandelsutredning fick sitt initiala uppdrag utökat till att även omfatta en 

översyn av den straffrättsliga regleringen mot exploatering av utsatta människor för bland annat 

tiggeri. Utredningen fick därför i uppdrag att utreda om det finns ett behov av ett på något sätt 

förändrat straffrättsligt skydd mot tvångsarbete eller exploatering för annan verksamhet i en 

situation som innebär nödläge för den utsatte.132 Såvitt avser utredningens uppdrag i denna del 

föreslås i slutbetänkandet att en ny straffbestämmelse bör införas enligt följande: 

 

”Den som med användande av ett otillbörligt medel, såsom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av 

någons utsatta belägenhet eller annat motsvarande medel utnyttjar en person för sexuella ändamål, avlägsnande 

av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, 

döms för utnyttjande av annans nödläge till fängelse i högst fyra år.”133  

 

Införandet av den nya straffbestämmelsen motiveras mot bakgrund av att straffbestämmelsen 

om människohandel endast innebär ett visst skydd mot exploatering av utsatta människor. Det 

finns således flera fall som inte omfattas av bestämmelsen, såsom om gärningspersonen inte 

har vidtagit någon handelsåtgärd med offret. I slutbetänkandet föreslås därför att det 

straffrättsliga skyddet mot utnyttjanden i dessa fall bör förstärkas medelst införandet av en ny 

straffbestämmelse. I slutbetänkandet konstateras dessutom att behovet av ett förstärkt 

straffrättsligt skydd är särskilt framträdande vid bland annat utnyttjanden för tiggeriändamål.134  

 

5.2.1 Bakgrund till kriminaliseringen 

I slutbetänkandet framhålls inledningsvis att det inte är acceptabelt att människor som befinner 

sig i en utsatt situation utnyttjas, och därefter anförs att syftet med den kriminalisering som nu 

föreslås huvudsakligen är att skydda enskildas personliga integritet – med andra ord; skydda 

utsatta människors frihet och frid.135 Anledningarna till varför en människa befinner sig i en 

särskilt utsatt situation kan enligt vad som beskrivs i slutbetänkandet bero på faktorer som svåra 

ekonomiska förhållanden, okunskap eller att de utsatta människorna befinner sig i en 

beroendeställning. Vidare framhålls att de utsatta människorna i regel har bristande kunskaper 

i det svenska språket, likväl som de ofta saknar kännedom om svenska förhållanden. Härtill 

                                                 
132 Se kommittédirektiv 2015:131.  
133 SOU 2016:70, s. 399.  
134 SOU 2016:70, s. 16-17.  
135 SOU 2016:70, s. 270. 
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kommer att många gånger inser dessa utsatta människor inte heller sitt människovärde, vilket 

innebär att de har sämre förutsättningar att hävda sin rätt i förhållande till samhället.136  

 

Vad som nu beskrivits är mycket problematiskt. Brottet utnyttjande av annans nödläge tar sikte 

på utnyttjanden av människor som befinner sig i en utsatt situation, och i slutbetänkandet 

framhålls ett antal omständigheter/egenskaper som är karaktäristiska för att en människa 

befinner sig i en utsatt situation. Vad kan detta få för konsekvenser för identifieringen av 

människor som utnyttjas för tiggeriändamål, men som inte anses befinna sig i en särskilt utsatt 

situation? Det torde vara ett föga kontroversiellt påstående att detta kan leda till att en del av de 

människor som utnyttjas för tiggeriändamål aldrig identifieras som brottsoffer – just på grund 

av att de inte besitter de egenskaper som är karaktäristiska för att en människa befinner sig i en 

utsatt situation. För att dra detta till sin spets kan således konstateras att 2014 år 

människohandelsutredning tycks vara av uppfattningen att det är oacceptabelt att människor 

som befinner sig i en utsatt situation utnyttjas, men att det däremot är acceptabelt att människor 

som inte befinner sig i en utsatt situation utnyttjas. Detta kan starkt ifrågasättas; att utnyttja en 

annan människa är aldrig acceptabelt! 

 

I slutbetänkandet framhålls vidare att det är osäkert i vilken omfattning utsatta personer 

utnyttjas på det sätt som avses i den nya straffbestämmelsen. Däremot påpekas att såväl 

myndighetsrapporter som olika aktörer på området förmedlar en unison bild av att det idag, 

jämte utnyttjanden för sexuella ändamål, finns en tilltagande problematik med utnyttjanden för 

bland annat tiggeriändamål. Mörkertalet befaras dessutom vara stort. 137  Att det finns en 

tilltagande problematik med utnyttjanden för tiggeriändamål och att mörkertalet befaras vara 

stort, understryker det faktum att det finns brister i det nuvarande straffrättsliga skyddet mot 

utnyttjanden av människor för tiggeriändamål.  

 

I förhållande till det straffrättsliga skyddet för utnyttjade tiggare framhålls i slutbetänkandet att 

det i gällande rätt saknas särskilda straffbestämmelser som tar sikte på just denna form av 

utnyttjande. I vissa fall kan generella straffbud aktualiseras, som till exempel olaga tvång och 

misshandel. Men dessa straffbud ger varken ett ändamålsenligt eller adekvat straffrättsligt 

skydd vid utnyttjanden för tiggeriändamål. Vid utnyttjanden för tiggeriändamål är det primära 

skyddsintresset nämligen frihet och frid, vilket innebär att gärningens allvar inte i tillräcklig 

                                                 
136 SOU 2016:70, s. 271. 
137 SOU 2016:70, s. 272. 
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omfattning beaktas genom de straffbestämmelser som idag återfinns i gällande rätt. I 

slutbetänkandet anförs vidare att en alternativ reglering, såsom ett tiggeriförbud, inte skulle vara 

en tillräckligt effektiv åtgärd mot problematiken. 138  Mot denna bakgrund föreslås i 

slutbetänkandet att ett särskilt straffansvar bör införas för utnyttjande av utsatta människor och 

införandet av ett sådant straffansvar anses kunna bidra till att dels synliggöra fenomenet 

utnyttjande av utsatta människor, dels markera samhällets inställning till sådana 

utnyttjanden.139  

 

Den bärande tanken bakom införandet av en ny straffbestämmelse är att förstärka det 

straffrättsliga skyddet mot utnyttjanden av utsatta personer, inte minst vid utnyttjanden för 

tiggeriändamål. Det kan således konstateras att intentionerna förefaller vara goda, men möjligen 

riskerar den föreslagna ordningen att slå negativt i förhållande till möjligheterna att identifiera 

tiggare som offer för människohandel. Den föreslagna straffbestämmelsen kriminaliserar 

handlingar som ligger nära de handlingar som idag är kriminaliserade genom 

straffbestämmelsen om människohandel. Det kan därför finnas anledning att överväga om inte 

båda dessa handlingar kan kriminaliseras genom en och samma straffbestämmelse. Att särskilja 

brotten riskerar nämligen att förstärka skillnaderna mellan olika former av utnyttjanden.140 Om 

den föreslagna straffbestämmelsen införs, finns det således en risk för att utnyttjanden av 

människor för tiggeriändamål anses vara utnyttjande av annans nödläge, och inte 

människohandel; särskilt eftersom det uttryckligen påpekas i slutbetänkandet att 

straffbestämmelsen om utnyttjande av annans nödläge ska ta sikte på fall där människor 

utnyttjas för tiggeriändamål. Kontentan blir därmed att ett införande av en ny straffbestämmelse 

kan innebära förbättrade möjligheter att identifiera tiggare som brottsoffer, men försämrade 

möjligheter att identifiera tiggare offer för just människohandel.  

 

5.2.2 Det straffbara området 

Förslaget innebär som sagt att ett särskilt straffansvar ska införas för den som med användande 

av ett otillbörligt medel utnyttjar en person för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, 

krigstjänst, tvångarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den 

utsatte. Kravet på otillbörliga medel gäller emellertid inte för det fall barn utnyttjas.141  

                                                 
138 SOU 2016:70, s. 285. 
139 SOU 2016:70, s. 275.  
140 Umeå universitets remissvar på SOU 2016:70, s. 2. 
141 SOU 2016:70, s. 291.  
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De otillbörliga medel som omfattas av den nya straffbestämmelsen är olaga tvång, vilseledande, 

utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat motsvarande medel, vilka överensstämmer 

med de otillbörliga medel som omfattas av den nu gällande bestämmelsen om människohandel. 

I förhållande till dessa begrepp framhålls i slutbetänkandet att någon saklig ändring av 

begreppens innebörd inte är avsedd i sig. Däremot påpekas att det bör uppmärksammas att den 

kontext i vilken begreppen används här, skiljer sig från den i vilken de används i 

människohandelsbestämmelsen. 142  De otillbörliga medlen är här hänförliga till själva 

utnyttjandet som sådant, medan de otillbörliga medlen i människohandelsbestämmelsen tar 

sikte på handelsåtgärden.143  

 

De olika utnyttjandeformer som omfattas av det nya straffbudet överensstämmer med de 

utnyttjandeformer som omfattas av den nu gällande bestämmelsen om människohandel. I 

förhållande till dessa begrepp förklaras i slutbetänkandet att någon saklig ändring av 

begreppens innebörd inte är avsedd.144 Däremot framhålls att uttrycket ”utnyttja” bör användas 

i den nya straffbestämmelsen, och således inte uttrycket ”exploatera”, vilket är det uttryck som 

används i människohandelsbestämmelsen. Som skäl för detta anförs att det med hänsyn till att 

straffansvaret för utnyttjanden av utsatta personer i de fall som avses i den nya 

straffbestämmelsen alltid förutsätter att otillbörliga medel har använts torde straffansvaret alltid 

uppfattas som att gärningspersonen dragit otillbörlig fördel av någonting, varför de skäl som 

tidigare anförts för att använda uttrycket exploatera inte är relevanta här.145  

 

De handlingar som kriminaliseras genom den föreslagna straffbestämmelsen ligger som sagt 

nära de handlingar som idag är kriminaliserade genom straffbestämmelsen om människohandel. 

Eftersom det föreslagna brottet har stora likheter med brottet människohandel får det anses vara 

önskvärt att använda en enhetlig terminologi. Att laborera med olika begrepp förefaller därför 

vara tämligen oförståndigt. 

 

5.3 Nykriminalisering – otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan 

Människohandelsutredningen fick sitt ursprungliga uppdrag utökat till att även omfatta en 

utredning av om det finns ett behov av ett på något sätt förändrat straffrättsligt skydd mot 

                                                 
142 SOU 2016:70, s. 291.  
143 SOU 2016:70, s. 400. 
144 SOU 2016:70, s. 291 och 294.  
145 SOU 2016:70, s. 294-295. Jämför även ovan avsnitt 4.3.2. 
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otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av personer som befinner sig i en utsatt situation.146 Såvitt 

avser utredningens uppdrag i denna del föreslås i slutbetänkandet att en ny straffbestämmelse 

bör införas enligt följande: 

 

”Den som genom otillbörligt utnyttjande av en persons ekonomiska svåra förhållanden, okunskap eller 

beroendeställning förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och 

skada för den utsatte eller någon i vars ställe denne är, döms för otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan till 

böter eller fängelse i högst två år.”147   

 

5.3.1 Bakgrund till kriminaliseringen 

I slutbetänkandet framhålls inledningsvis att det inte är acceptabelt att människor som befinner 

sig i en utsatt situation utnyttjas, och därefter anförs att vid otillbörliga ekonomiska utnyttjanden 

är det primära skyddsintresset vanligen ett annat än frihet och frid. Otillbörliga ekonomiska 

utnyttjanden leder framförallt till konsekvenser av ekonomisk natur för de utsatta, varför 

kriminaliseringssyftet för sådana gärningar huvudsakligen är att skydda enskildas besittning. I 

slutbetänkandet anges därefter som exempel på sådana utnyttjanden att utsatta personer förmås 

betala oskäliga belopp för att få ett anvisat ställe på allmän plats att tigga på.148   

 

I slutbetänkandet framhålls – på liknande sätt som vid utnyttjande av annans nödläge – att det 

är osäkert i vilken omfattning otillbörliga ekonomiska utnyttjanden förekommer i samhället. 

Däremot påpekas att både myndighetsrapporter och olika aktörer på området förmedlar en bild 

som bland annat antyder en tilltagande problematik med olika krav på ekonomisk ersättning för 

något som är vederlagsfritt. Problematiken bör därför tas på allvar. 149  I slutbetänkandet 

framhålls vidare att ett särskilt straffansvar för otillbörliga ekonomiska utnyttjanden av utsatta 

personer kan antas bidra till ett starkare och mer ändamålsenligt straffrättsligt skydd för utsatta 

personer. Det anses nämligen vara av stor vikt att det finns ett starkt straffrättsligt skydd även 

mot sådana otillbörliga ekonomiska utnyttjanden av utsatta människor som inte omfattas av den 

föreslagna straffbestämmelsen om utnyttjande av annans nödläge. Exempel på sådana 

utnyttjanden är att någon förmås betala för något som egentligen är vederlagsfritt, såsom 

betalning för att sitta och tigga på en allmän plats.150   

                                                 
146 Se kommittédirektiv 2015:131.  
147 SOU 2016:70, s. 404.  
148 SOU 2016:70, s. 304.  
149 SOU 2016:70, s. 305. 
150 SOU 2016:70, s. 305-306.  
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I slutbetänkandet konstateras att gällande rätt visserligen föreskriver ett visst straffansvar för 

denna form av utnyttjanden, varvid främst straffbestämmelserna om bedrägeri och ocker kan 

aktualiseras. Det framhålls emellertid att antalet fällande domar är alltför få för att avspegla 

förekomsten av utnyttjanden av utsatta människor i praktiken, varför det mot denna bakgrund 

anförs att det straffrättsliga skyddet varken är adekvat eller ändamålsenligt. 151  Ett särskilt 

straffansvar bör därför införas för otillbörliga ekonomiska utnyttjanden av utsatta människor.152  

 

Det föreslagna brottet otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan tar inte sikte på skydda 

utsatta människors frihet och frid, utan avser främst att skydda enskildas besittning. Brottet 

otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan har således ett annat skyddsintresse än såväl 

människohandel som utnyttjande av annans nödläge. Det kan därför noteras att ett införande av 

en ny straffbestämmelse om otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan, inte torde påverka 

möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel.   

 

5.3.2 Det straffbara området 

Förslaget innebär som sagt att ett särskilt straffansvar ska införas för den som på ett otillbörligt 

sätt utnyttjar en annan person ekonomiskt. De otillbörliga utnyttjanden som omfattas av det nya 

straffbudet är utnyttjande av en människas ekonomiskt svåra förhållanden, okunskap eller 

beroendeställning. Beträffande uttrycket ekonomiskt svåra förhållanden anförs i 

slutbetänkandet att uttrycket inte kräver att det föreligger ekonomiskt nödställdhet. I 

förhållande till uttrycket okunskap anförs att det till exempel inkluderar bristande 

omdömesförmåga i olika sammanhang, likväl som det inkluderar bristande kunskaper om sina 

egna rättigheter, det svenska språket samt hur det svenska samhället fungerar. Vidare anförs att 

uttrycket beroendeställning tar sikte på relationen mellan offret och gärningspersonen.153 I 

förhållande till innebörden av det ekonomiska utnyttjandet förklaras i slutbetänkandet att det 

krävs att någon genom ett viss utnyttjande förmår annan till en disposition – det vill säga en 

handling eller underlåtenhet som innebär förmögenhetsöverföring.154  

 

 

 

                                                 
151 SOU 2016:70, s. 306-307. 
152 SOU 2016:70, s. 311. 
153 SOU 2016:70, s. 313-314.  
154 SOU 2016:70, s. 314.  
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6 Avslutande diskussion 
 

6.1 Möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel  

Med utgångspunkt i FN:s brottsofferdeklaration är samtliga människor som faller offer för 

människohandel att betrakta som brottsoffer. Det gäller oavsett vem gärningspersonen är, 

oavsett vem brottsoffret är och oavsett vilken form av utnyttjande det är.  Såväl de som utnyttjas 

för sexuella ändamål som de som utnyttjas för tiggeriändamål är att betrakta som brottsoffer, 

och de ska således också tillerkännas målsägandestatus. Det har emellertid visat sig att 

möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel har varit – och alltjämt är – 

mycket begränsade, och anledningarna till detta är flera.   

 

I samband med att brottet människohandel för sexuella ändamål introducerades i svensk rätt 

etablerades en inskränkt syn på människohandeln och dess offer; närmare bestämt att offer för 

människohandel är sexuellt utnyttjade kvinnor och barn. Denna inskränkta syn på 

människohandeln och dess offer kom sedan att bestå, för när straffbestämmelsen utvidgades ett 

par år senare till att även inkludera andra former av utnyttjanden än sexuella sådana, riktades 

ändock merparten av uppmärksamheten mot sexuellt utnyttjade kvinnor och barn, och frågan 

huruvida utnyttjanden av människor för tiggeriändamål kunde konstituera människohandel 

berördes inte. Vid denna tidpunkt ansåg alltså den svenske lagstiftaren att det inte fanns 

anledning att uppmärksamma huruvida tiggare kunde vara offer för människohandel, i vart fall 

inte explicit. Möjligheterna att – vid denna tidpunkt – identifiera tiggare som offer för 

människohandel får därför beskrivas som väldigt begränsade.  

 

Så småningom fann emellertid den svenske rättstillämparen, i såväl Pavelmålet som 

Georgemålet, att utnyttjanden av människor för tiggeriändamål kunde vara en form av 

tvångsarbete, och således även en del av det utnyttjande som kunde ske inom ramen för 

människohandel. Eftersom utnyttjanden av människor för tiggeriändamål inte uttryckligen hade 

berörts i propositionen som föregick utvidgningen av straffbestämmelsen om människohandel, 

kan konstateras att den svenske rättstillämparen var tämligen progressiv i jämförelse med den 

svenske lagstiftaren. Härigenom kan också konstateras att de fällande domarna i Pavelmålet 

och Georgemålet var av central betydelse i förhållande till möjligheterna att identifiera tiggare 

som offer för människohandel.  
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Mot bakgrund av de fällande domarna i Pavel- respektive Georgemålet kunde det kanske hållas 

för sannolikt att den svenske lagstiftaren skulle fortsätta på den inslagna vägen, men icke! I 

samband med att straffbestämmelsen om människohandel fick sin nuvarande lydelse framhölls 

visserligen att utnyttjanden av människor för tiggeriändamål kan utgöra en del av det 

utnyttjande som kan ske inom ramen för människohandel. Däremot var den svenske lagstiftaren 

inte beredd att hänföra tiggeri till en form av tvångsarbete, utan istället konstaterades det att 

tiggeri är ett exempel på en situation som innebär nödläge för den utsatte.  

 

Efter dessa uttalanden har den svenske rättstillämparen blivit alltmer ovillig att hänföra 

utnyttjanden av människor för tiggeriändamål till exploateringsformen tvångsarbete. I 

Göteborgsmålet konstaterades det att det krävdes att målsägandena hade befunnit sig i en 

situation som inneburit nödläge för dem för att människohandel skulle vara för handen, och i 

Bergslagenmålet konstaterades det att tiggeri normalt sett inte är att betrakta som tvångarbete i 

den mening som avses i 4:1 a BrB. Vilka konsekvenser kan denna rättsutveckling få i 

förhållande till möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel? Även om 

frågan är svår att svara på, kan framhållas att utnyttjandeformen ”annan verksamhet i en 

situation som innebär nödläge för den utsatte” är en form av ”slasktratt” i 

människohandelsbestämmelsen. Att utnyttjanden av människor för tiggeriändamål nu tycks 

böra hänföras till denna exploateringsform behöver emellertid inte nödvändigtvis betyda att det 

begränsar möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel. Men såsom 

tidigare konstaterats får denna ”slasktratt” anses vara tämligen diffus och kräva fler avvägningar 

i jämförelse med exploateringsformen tvångsarbete. Av exploateringsformen ”annan 

verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte” följer nämligen att tiggaren ska 

ha varit förhindrad att fritt bestämma över sina göranden och låtanden, eller med andra ord; att 

tiggaren ska ha befunnit sig i en verkligt svår situation som inte var helt tillfällig eller 

övergående. Men var går gränsen för när en tiggare inte fritt kan bestämma över sina göranden 

och låtanden? Och när befinner sig en tiggare i en verkligt svår situation som inte är helt tillfällig 

eller övergående? Det finns därför anledning att befara att detta är en rättsutveckling som 

begränsar möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel.  

 

Det är vidare av intresse att belysa den svenska rättsutvecklingen i ljuset av hur människohandel 

definieras i internationella instrument – i synnerhet eftersom internationella instrument varit 

vägledande för den svenska kriminaliseringen av människohandel. I både Palermoprotokollet 

och EU: rambeslut inkluderades redan från början olika former av utnyttjanden, medan Sverige 
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initialt valde att enbart kriminalisera människohandel för sexuella ändamål. Att Sverige på detta 

sätt medvetet valde att negligera andra former av utnyttjanden än de sexuella får anses vara ett 

än mer tydligt uttryck för den svenska (inskränkta) synen på människohandeln och dess offer.  

 

I detta sammanhang bör vidare uppmärksammas att den svenska rättsutvecklingen skiljer sig 

från hur man kommit att se på människohandel för tiggeriändamål på internationell nivå. I 

samband med 2010 års revidering av straffbestämmelsen om människohandel konstaterades det 

– såsom tidigare nämnts – att utnyttjanden av människor för tiggeriändamål ska hänföras till 

exploateringsformen ”annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte”. I 

EU:s direktiv från 2011 anges emellertid att påtvingat tiggeri är en form av tvångarbete. Utifrån 

detta kan således konstateras att i såväl Göteborgmålet som Bergslagenmålet ställdes domstolen 

inför ett – visserligen outtalat – dilemma; skulle man ta intryck av den internationella rätten 

eller skulle man luta sig mot regeringens uttalanden i propositionen som föregick 2010 års 

revidering av straffbestämmelsen? I både Göteborgsmålet och Bergslagenmålet valde 

domstolen det senare. Utan att ens beröra den internationella rätten fann domstolen att de 

utnyttjanden som målsägandena hade utsatts för var att hänföra till exploateringsformen ”annan 

verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte”. Mot bakgrund av den kritik som 

ovan riktats mot denna exploateringsform – det vill säga att den är tämligen diffus och kräver 

fler avvägningar i jämförelse med exploateringsformen tvångsarbete – får det anses vara 

välkommet om den svenska rättsutvecklingen framgent kan ta intryck av den internationella 

rätten, för att därigenom kunna förbättra möjligheterna att identifiera tiggare som offer för 

människohandel. Dessvärre förefaller benägenheten att ta intryck av den internationella rätten 

vara nästintill obefintlig.  

 

Identifieringen av tiggare som offer för människohandel tangerar emellertid fler aspekter än på 

vilket sätt den svenska straffbestämmelsen om människohandel har förändrats från tid till annan 

och till vilken exploateringsform utnyttjanden av människor för tiggeriändamål ska, kan eller 

bör hänföras – även om det såklart är viktiga aspekter i sammanhanget. I det föregående har det 

nämligen konstaterats att offer för människohandel inte tycks passa in i bilden av ett idealt 

brottsoffer. Måhända är det i sig inte särskilt problematiskt. Något som däremot är 

problematiskt är att det förhållandet – det vill säga att människohandelns offer inte passar in i 

bilden av ett idealt brottsoffer – har kommit att påverka brottsbekämpningen av 

människohandel för tiggeriändamål. Det har bland annat visat sig att förundersökningar rörande 

människohandel för tiggeriändamål lagts ned på grund av att tiggarna inte agerat på så sätt som 
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ideala brottsoffer förväntas agera. Detta är ett tydligt uttryck för de begränsningar som råder i 

förhållande till möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel. En möjlig 

förklaring till att det endast är ett fåtal fall av människohandel för tiggeriändamål som har 

prövats i svensk domstol kan således vara att tiggare inte motsvarar föreställningarna om ideala 

brottsoffer.  

 

I de få fall som faktiskt har prövats i svensk domstol och som har resulterat i en fällande dom 

har det tidigare krävts att tiggarna varit särskilt utsatta, exempelvis på grund av fysiska eller 

psykiska funktionsnedsättningar. Men genom att det blev en fällande dom i Bergslagenmålet 

har möjligen detta förhållande nu kommit att förändras. Det visar att det är möjligt att identifiera 

tiggare som offer för människohandel trots att de inte har fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar. Att det blev en fällande dom i Bergslagenmålet kan därför beskrivas 

som en viktig milstolpe i förhållande till möjligheterna att identifiera tiggare som offer för 

människohandel. Det bör emellertid beaktas att domslutet i Bergslagenmålet kan ha varit en 

engångsföreteelse, varför det i dagsläget inte är möjligt att dra alltför stora slutsatser utifrån att 

det blev en fällande dom i Bergslagenmålet.  

 

Vidare måste i sammanhanget uppmärksammas att, beroende på vad slutbetänkandet av 2014 

års människohandelsutredningen mynnar ut i, kan möjligheterna att identifiera tiggare som 

offer för människohandel komma att förändras, såväl till det bättre som till det sämre. I detta 

avseende kan framförallt de förändringar som föreslås i förhållande till 

människohandelsbestämmelsen vara av central betydelse vad gäller möjligheterna att förbättra 

identifieringen av tiggare som offer för människohandel, och därvid i synnerhet ett 

tydliggörande kring att det inte ska ställas något allmänt krav på maktförhållande vid 

tillämpningen av straffbestämmelsen om människohandel. När det uppställs ett allmänt krav på 

maktförhållande mellan offer och gärningsperson finns det nämligen en risk för att de tiggare 

som inte anses befinna sig i ett tydligt underläge i förhållande till gärningspersonen eller 

gärningspersonerna, aldrig identifieras som offer för människohandel.  

 

Det bör emellertid framhållas att ett införande av en ny straffbestämmelse om utnyttjande av 

annans nödläge vore att betrakta som ett bakslag i förhållande till möjligheterna att identifiera 

tiggare som offer för människohandel. För det fall det införs en ny straffbestämmelse finns det 

nämligen en viss risk för att tiggare i högre utsträckning identifieras som offer för utnyttjande 

av annans nödläge, och således inte identifieras som offer för människohandel.  
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I förhållande till människohandelsutredningens slutbetänkande måste också framhållas att det 

får anses vara en viktig slutsats att ett införande av ett tiggeriförbud inte är en tillräckligt effektiv 

åtgärd mot problematiken med utnyttjanden av utsatta tiggare. Det bör dock uppmärksammas 

att även om 2014 års människohandelsutredningen inte förespråkar ett tiggeriförbud, har rätten 

att tigga blivit föremål för omfattande politisk debatt i Sverige och frågan huruvida det bör 

införas ett tiggeriförbud har debatterats flitigt under hösten 2017.155 Om (eller kanske när?) det 

införs ett tiggeriförbud kommer möjligheterna att identifiera tiggare som offer för 

människohandel att kraftigt begränsas. Att införa tiggeriförbud riskerar att leda till att tiggare 

identifieras som gärningspersoner – och således inte som brottsoffer. Även om denna uppsats 

inte behandlar tiggeriförbudets vara eller icke vara, är det i vart fall av intresse att notera att den 

politiska debatten kring ett tiggeriförbud begränsar möjligheterna att identifiera tiggare som 

offer för människohandel.   

 

6.2 Slutsatser 

För att summera kan konstateras att möjligheterna att identifiera tiggare som offer för 

människohandel har varit, och alltjämt är, långtifrån tillfredställande. Det finns visserligen vissa 

positiva tendenser, men de negativa tendenserna är desto fler. För att kunna förbättra 

möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel måste flertalet åtgärder 

vidtas. Ett tydliggörande kring att det inte ska ställas något allmänt krav på maktförhållande 

mellan offer och gärningsperson vid tillämpningen av människohandelsbestämmelsen kan vara 

en nödvändig åtgärd. En annan nödvändig åtgärd kan vara ta intryck av den internationella 

rätten och framgent hänföra utnyttjanden av människor för tiggeriändamål till 

exploateringsformen tvångsarbete. Den allra viktigaste åtgärden får emellertid anses vara att 

medvetandegöra alla aktörer inom rättsväsendets olika delar om de föreställningar som finns 

om offer för människohandel. Först då kan samtliga offer för människohandel erhålla samma 

möjligheter att bli identifierade som offer för människohandel.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Till exempel var införandet av ett tiggeriförbud en debatterad fråga i höstens partiledardueller i TV 4.  



55 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck 

Regeringens propositioner 
Prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer. 

Prop. 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel. 

Prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel. 

Prop. 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel. 

 

Statens offentliga utredningar 
SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av 

utsatta personer, Slutbetänkande av 2014 års människohandelsutredning. 

 

Kommittédirektiv 
Kommittédirektiv 2014:128 Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av 

sexuell handling med barn. 

Kommittédirektiv 2015:131 Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 

2014:22).  

 

Offentligt tryck från EU  

2002/629/RIF: Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel, EGT 

L 203, 1.8.2002. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och 

bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 

2002/629/RIF, EGT L 101, 15.4.2011, s. 1–11. 

 

Material från Förenta Nationerna och underliggande organ 

FN deklaration och grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 

A/RES/40/34 29 november 1985.  

Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, 

särskilt kvinnor och barn, till Förenta Nationernas konvention om gränsöverskridande 

organiserad brottslighet, den 15 november 2000. 

ILO konvention nr. 29 angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, 1930.  

 

Rättspraxis 

Hovrättsavgöranden  
Svea hovrätt dom 2010-10-04, mål B 6263-10. 



56 

 

Svea hovrätt dom 2011-01-19, mål B 9636-10.  

 

Tingsrättsavgöranden  
Stockholm tingsrätt dom 2009-01-30, mål B 10768-08. 

Stockholm tingsrätt dom 2010-11-18, mål B 14880-10. 

Göteborg tingsrätt dom 2016-02-12, mål B 13425-15 och mål B 13314-15.  

Örebro tingsrätt dom 2017-11-21, mål B 351-17.  

 

Litteratur 

Bengtsson, Bertil, SOU som rättskälla, i Svensk Juristtidning, Häfte 8, 2011, s. 777-785.  

Borg, Jansson, Dominika, Harmonizing National Laws on Human Trafficking by Implementing 

Article 3 of the Palermo Protocol – Problems and Reform, Elanders Sverige AB, Uppsala, 2013.  

Borg, Jansson, Dominika, Vår tids slaveri – om offer, förövare och samhällets roll, Santérus 

förlag, Stockholm, 2016.  

Christie, Nils, The Ideal Victim, i Fattah, Ezzat A (red.), From Crime Policy to Vicitm Policy: 

Reorienting the Justice System, Basingstoke, Macmillan, 1986, s. 17-30.  

Granström, Görel och Mannelqvist, Ruth, Rättsvetenskap och Viktimologi, Särtryck från 

Juridisk Tidskrift, Nr. 1, 2007/08 s. 28-43. 

Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, Nordstedts juridik, 1995. 

Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, i Wahlgren, Peter (red.), Magnusson Sjöberg, Cecilia 

(red.), Festskrift till Peter Seipel, Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 527-552.  

Stoyanova, Vladislava, Human Trafficking and Slavery Reconsidered – Conceptual Limits and 

States Positive Obligations, Media-Tryck, Lund University, Lund, 2015.  

Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, femte 

upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 1996.  

Åström, Karin, Rättsliga åtgärder mot människohandel – Att skydda offer eller möta hot, 

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, Nr. 30, Författaren och Iustus Förlag, 

Uppsala, 2014.  

Åström, Karin, Skyddet för utnyttjade tiggare är statens ansvar, i Socialmedicinsk tidskrift, 

3/2015, s. 286-294.  

Åström, Karin, Föreställningar om offer för människohandel, i Granström, Görel (red.), 

Mannelqvist, Ruth (red.), Brottsoffer – rättsliga perspektiv, Studentlitteratur, Lund, 2016. 

 



57 

 

Rapporter  

Polismyndigheten, Lägesrapport 16, Människohandel för sexuella och andra ändamål, 2015.  

Polismyndigheten, Lägesrapport 17, Människohandel för sexuella och andra ändamål, 2016.  

Polismyndigheten, Resultat av genomlysning – nedlagda ärenden rörande människohandel 

2015, 2017.  

 

Övriga källor 

SVT [www.svt.se] 2017-11-21.  

Brottsoffermyndigheten [www.brottsoffermyndigheten.se] 2017-10-16. 

Umeå universitets remissvar till SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot 

människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer.  

 

 

 


	Förord
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Metod och material

	2 Att definiera och identifiera brottsoffer
	2.1 Vilka är brottsoffer?
	2.2 Vilka är ideala brottsoffer?
	2.3 Vilka är ideala offer för människohandel?

	3 Människohandel i internationella instrument
	3.1 Några inledande ord
	3.2 Palermoprotokollet
	3.3 EU:s rambeslut om människohandel

	4 Det svenska straffrättsliga skyddet mot människohandel
	4.1 Några inledande ord
	4.2 Straffbestämmelsens utveckling
	4.2.1 Brottet människohandel för sexuella ändamål introduceras
	4.2.2 Ett kontrollrekvisit tillkommer och fler former av utnyttjanden inkluderas
	4.2.2.1 Pavelmålet
	4.2.2.2 Georgemålet


	4.3 Straffbestämmelsen i dess lydelse efter den 1 juli 2010
	4.3.1 Handelsåtgärder och otillbörliga medel
	4.3.2 Syfte att exploatera offret
	4.3.2.1 Göteborgsmålet
	4.3.2.2 Zinamålet
	4.3.2.3 Bergslagenmålet

	4.3.3 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel?


	5 En väg framåt?
	5.1 Förändringar i människohandelsbestämmelsen föreslås
	5.1.1 Handelsåtgärder och otillbörliga medel
	5.1.2 Syfte att exploatera offret

	5.2 Nykriminalisering – utnyttjande av annans nödläge
	5.2.1 Bakgrund till kriminaliseringen
	5.2.2 Det straffbara området

	5.3 Nykriminalisering – otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan
	5.3.1 Bakgrund till kriminaliseringen
	5.3.2 Det straffbara området


	6 Avslutande diskussion
	6.1 Möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel
	6.2 Slutsatser

	Käll- och litteraturförteckning
	Offentligt tryck
	Offentligt tryck från EU
	Material från Förenta Nationerna och underliggande organ
	Rättspraxis
	Litteratur
	Rapporter
	Övriga källor


