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SAMMANFATTNING 

 

I och med att den nya lagen, Lagen om förbud mot sexuella tjänster (1998:408) infördes, har 

man sett att sexhandeln har blivit mer dold. Utifrån det har polisens förebyggande arbete 

blivit svårare.  

Trafficking som är en del av könshandeln, är något som polisen har arbetat mot länge, det är 

inget nytt brott. Men den 1 juli 2002, infördes ett nytt brott i brottsbalken, Människohandel 

för sexuella ändamål. Årligen uppskattar EU att det in i EU förs cirka 120 000 – 500 000 

kvinnor och barn från andra delar av världen, varav 300-600 av dem hamnar i Sverige. 

 

I det här arbetet har vi valt att jämföra två polismyndigheter och deras sätt att arbeta 

förebyggande mot trafficking. Under ”Teorikapitlet” presenteras en definition av trafficking 

och mer allmänt om de två aktuella lagarna. 

I ”Metoddelen” berättar vi hur vi har gått till väga, och vilka frågor vi skickade till respektive 

myndighet. Här har vi också tittat på svårigheter som uppstått under intervjuerna och varför 

dessa svårigheter kan ha uppstått. 

Vidare kommer ”Resultatdelen” där vi presenterar de två polismyndigheterna och deras sätt 

att arbeta.  

Sista delen ”Diskussion” tar upp vårat sätt att se på saken och våra förslag till åtgärder som 

kanske kan vara till någon hjälp för fortsatt brottsförebyggande arbete. 

 

Vi ser relativt stora skillnader i polismyndigheternas arbete kring trafficking. Arbetet måste 

utvecklas och samordnas ännu bättre över länsgränser och landsgränser, om problemet 

trafficking skall kunna minskas. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt val av uppsatsämne, samt 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste 10 åren har människo- och könshandeln hittat nya alternativa vägar.  

Handeln har flyttats från gatan till undanskymda platser, mycket genom den utveckling IT-

branschen har fått och att fler personer kan vända sig till prostituerade då de slipper 

exponeras. 

Men framförallt så har handeln blivit mycket mer undanskymd sedan den nya lagen om 

sexhandel tillkom, (Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408)).  

Det har visat sig att i och med att den nya lagen tillkom så har det blivit allt svårare för 

polisen att utreda dessa brott. Inblandade personer bl a sexköparna är inte lika benägna att 

medverka vid t ex vittnesmål. 

 

En annan del av könshandeln, är de så kallade ”Traffickingbrotten”. Det innebär 

människohandel med kvinnor och flickor men även med män och pojkar. 

Rikskriminalpolisens uppskattning är att ungefär 300-600 kvinnor är utsatta för 

människohandel och förs till Sverige. (Tidningen Svensk Polis 020703) 

 

Traffickingbrotten har under de senaste åren fått en ökad uppmärksamhet. TV, radio och 

tidningar har påvisat problemen men även politiker, olika myndigheter och frivilliga 

organisationer engagerar sig mot denna könshandel. 

En stor del av uppmärksamheten har riktats mot hur polisen arbetar och agerar i denna fråga. 

Detta har varit utgångspunkten i vårt fördjupningsarbete. Vi har valt att titta närmare på två 

större polismyndigheter, Västra Götaland och Norrbotten. Dessa är två av de län som ligger 

nära gränser, landsgränser såväl som båtgränser och som har en skärpt vaksamhet gentemot 

människohandeln.  
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1.2 Syfte 

Vårt syfte med arbetet är att beskriva innebörden av trafficking och få inblick i polisens sätt 

att agera mot den typen av verksamhet. Eftersom trafficking på senare tid fått mer 

uppmärksamhet och därigenom blivit mer sedd har polisen fått mer att jobba mot men man 

kanske inte alltid har metoder som fungerar. 

Vi har valt att jämföra två större polismyndigheter, Västra Götaland och Norrbotten. Vi har 

tittat på deras sätt att arbeta förebyggande. Vi har därigenom fått inblick i polisarbetet för att 

se om det är något i det förebyggande arbetet som kan förändras och/eller förbättras, eftersom 

detta är ett av polisens viktigaste verktyg mot trafficking. 

 

 

1.2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som skall besvaras i detta arbete är: 

1. Vad innebär trafficking? 

2. Hur agerar polisen mot trafficking? 

3. Hur ser jämförelserna ut mellan polismyndigheten i Västra Götaland och 

polismyndigheten i Norrbotten? 
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2. TEORI 

 

Definition av trafficking:  

Begreppet trafficking innefattar allt som rör värvning eller transport av kvinnor, barn eller 

män inom landsgränser eller över landsgränser. I samband med detta används bland annat 

manipulation, tvång eller förfalskning. Detta görs för att kunna utsätta offren för prostitution, 

övergrepp, slavliknande behandling eller misshandel. Handeln innefattar oftast dålig miljö, i 

lokaler och/eller i privata hushåll, samt dålig lön. (Ecpat) 

  

2.1 Det globala problemet 

Internationell människohandel, så kallad trafficking är ett ökande problem globalt och är en 

av de grövsta våldsformerna mot kvinnor, barn och män.  

Europeiska Unionen (EU) uppskattar att det årligen förs in mellan 120 000-500 000 kvinnor 

och barn från andra delar av världen in i EU området. Dessa förs in i länderna med hjälp av 

kriminella nätverk och personer.  

 

2.2 Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster 

Den 1 januari 1999 infördes Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408). Den 

här lagen gäller överallt både i bostäder, på restauranger och gator. Genom den här lagen 

kriminaliseras endast köparen och brottet anses begånget då köparen kontaktar den som säljer 

sexuella tjänster. Anledningen till att den som prostituerar sig inte är straffbar är att man 

ansåg att denna person inte gör detta frivilligt och lagen ska stärka stödet till de prostituerade 

och ge polisen bättre arbetsmöjligheter. (Rapport av Polisen i Skåne, uppdrag av RPS) 

 

2.3 Lag om människohandel för sexuella ändamål 

Den 1 juli 2002 infördes ett nytt brott i Brottsbalken, Människohandel för sexuella ändamål.  

Lagen syftar till att få bort den gränsöverskridande handeln med människor som utsätts för 

sexualbrott och utnyttjas för prostitution. Det är även straffbart med försök, förberedelse och 

underlåtenhet att avslöja sådana brott.  

Den här nya lagen gör nu att alla moment i trafficking, blir straffbara och detta skall då 

underlätta polisens arbete.  

(Tidningen Svensk Polis 020703, Lag om människohandel för sexuella ändamål (2002:436)). 
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3. METOD 

 

Vi har i uppsatsen valt att använda oss av en kvalitativ metod, i form av intervjuer med 

nyckelpersoner som arbetar med, har kunskap och insikt i bland annat traffickingbrotten. 

De polismyndigheter vi har valt att titta närmare på är, Västra Götaland och Norrbotten.  

Dessa intervjuer utöver skriftligt material som vi mottagit från polismyndigheterna, har sedan 

utgjort grund för resultatet i vårt arbete.  

Vi har sedan fått återkomma till nyckelpersonerna på telefon, när det har uppkommit något 

som måste klargöras under bearbetningen av materialet.  

För att vi skulle få en allmän blick över ämnet, har vi också sökt och bearbetat utskrifter från 

Internet och även fördjupat oss i den aktuella lagstiftningen. 

 

Under våran intervjudel så kan vi tänka på flera orsaker, till varför intervjuerna fick den 

utformning de fick. 

• Vi som intervjuledare har kanske inte den kompetens som krävs, för att resultatet på 

intervjuerna skall uppnå tanken med uppsatsen. 

• Intervjufrågornas utformning är kanske inte rätt formulerade, utan frågorna kanske 

inte besvarar våra grundfrågor under kapitlet Syfte. 

• Motivationen och dagsformen hos de intervjuade personerna, kanske har skiljt sig från 

varandra vid deras deltagande under intervjuerna. 

• Personer som intervjuas har olika sätt att uttrycka sig. Vissa personer är mer talföra än 

andra och detta kan göra att frågesvaren skiljer sig åt i både längd och innehåll. 

 

Svårigheterna med intervjuerna 

Vi har under våra intervjuer märkt, att känslan och tankarna inför traffickingbrotten och våra 

intervjufrågor, skiljer sig åt ganska markant från de båda olika polismyndigheterna. 

Frågorna som ställdes till de båda polismyndigheterna har uppfattats helt olika.  

Norrbottens polismyndighet anser att frågeställningarna, ”ger sken av att den myndigheten 

verkar ha ett storstadsproblem som framtvingat speciella rutiner”. Samma polismyndighet 

tycker att vi som intervjuare verkar följa de tidningsskriverier som pågått under en längre tid, 

och att frågornas syfte är att ”begabba” den polismyndigheten.  

Sekretessen är också en källa till problem, då viss rapportutlämning är begränsad. 
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4. RESULTAT 

 

För att ta reda på problematiken kring trafficking i Sverige, har vi tittat på förslag till de 

brottsförebyggande åtgärderna. Detta har skett genom intervjuer med nyckelpersoner hos 

polismyndigheterna. För Västra Götalands del svarade Thomas Ekman, chef för 

traffickinggruppen och tillika kriminalkommissarie, för Norrbottens del svarade kommissarie 

Iwan Wikström samt kommissarie Harry Nyman.  

Frågorna som ställdes till nyckelpersonerna på polismyndigheterna var följande: 

 

• Hur har polismyndigheten prioriterat den nya lagstiftningen (gällande sexköp)? 

• Hur ser arbetsordning/handlingsplanen ut för det förebyggande arbetet? Enskild polismans 

kunskap? 

• Hur ser samarbetet ut med sociala och invandrarmyndigheter? (övriga aktörer) 

• Görs några uppföljningar med de inblandade personerna efter att brott har begåtts och 

eventuellt straff har utdelats? Exempelvis, hjälp att komma ifrån problemet. 

• Hur följer polisen upp tips? 

• Hur fungerar ett samarbete över landsgränserna? 

 

Sammanfattningen av svaren kan läsas enligt följande sidors intervjuer med Västra Götalands 

och Norrbottens polismyndigheter. 

 



 

 7

4.1  Västra Götaland 

Utifrån en intervju med chefen för traffickinggruppen Thomas Ekman och bearbetning av 

material har vi fått fram detta som en del av Västra Götalands sätt att jobba mot trafficking 

och människohandel. 

 

I Västra Götaland finns det en verksamhetsplan för 2003 där man skriver om särskilda 

insatser. En av dessa insatser riktar sig just mot trafficking, prostitution och 

människosmuggling. Detta arbetet styrs i sin tur av en länsorder och i den står skrivet: 

”Inom myndigheten i Västra Götaland är trafficking / prostitution ett prioriterat område inom 

nuvarande verksamhetsplan. Kopplingen mellan prostitution och trafficking är av naturlig 

art.” Vidare står det: 

”Med anledning härav föreligger behov av en särskild insats för bekämpning av trafficking 

avseende kvinnor och barn, människohandel och prostitution.”  

(Verksamhetsplan 2003, Länsorder) 

 

Sedan 2001 har man en prostitution- och traffickinggrupp. Thomas Ekman är sedan 1/6 2002 

chef för denna och med honom jobbar ytterligare 6 stycken spanare och 2 stycken poliser som 

jobbar 50 procent för gränspolisen. 

I en tidigare intervju med Ekman säger han, ”att det är bra med en sådan här grupp som 

jobbar enbart med dessa frågor men samtidigt handlar det om omfattande brottslighet, så 

resurserna räcker ändå inte till, det skulle behövas fler”. (Tidningen svensk Polis 030522 ) 

 

Traffickinggruppen fungerar som en operativ grupp som skall spana fram nya ärenden. Det 

gruppen dock har sett är att kunskapen om att hitta och förstå koppleri och trafficking är dålig 

bl a hos allmänhet men även hos polisen. Därför utför gruppen olika insatser för att 

kunskapen skall öka hos olika aktörer. De har köpt rättighet till att få visa filmen Lilja 4-ever 

och denna har man visat i Stora polishuset i Göteborg där 110 poliser närvarade och i 

Trollhättan och Skövde dit det kom ca 50 poliser. Efter filmen hålls ett föredrag om ämnet där 

bl a profilering lärs ut. 

Många rotlar och närpolisområden har också lånat filmen och ett inspelat föredrag med 

Ekman. 

Gruppen har också hållit föreläsningar inför länsstyrelsen, Migrationsverket och 

kvinnoföreningar. Man har också gått ut i några skolor och informerat. Allt för att kunskapen 

om trafficking skall öka och därigenom kunna hjälpa polisen till ett enklare arbete. 
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Socialjouren finns placerad på polishuset i Göteborg, vilket gör att traffickinggruppen har ett 

bra samarbete med dem. Jouren kan hjälpa till med att skaffa fram tillfälligt boende när 

gruppen tagit in någon kvinna. Boendet står de för under utredningstiden. Ekman tycker att 

det är suveränt att ha en socialjour i samma hus. Gruppen kan också få hjälp med att placera 

kvinnan hos en kvinnojour för en kortare period, eftersom tanken är att offren ska återvända 

hem igen till ursprungslandet. 

Det är på gång en ny lag som ska reglera detta eftersom meningen inte är att varje offer ska få 

svenskt medborgarskap.     

Även socialtjänsten har en prostitutionsgrupp och dessa träffar traffickinggruppen 

regelbundet. Sekretess är dock något som hindrar helt fritt samarbete, men det fungerar bra 

när till exempel polisen hittar på ett offer ute, så kan de slussa vidare till socialtjänsten. Detta 

görs också med sexköparna om de har ett beroende de vill bli av med. 

Samarbetet mellan dessa parter fungerar bra, enligt Ekman.(Intervju med Ekman 031209) 

 

Samarbetet är även internationellt. Gruppen har kontakter med både polis och ambassader i 

andra länder. Gruppen har varit på ett antal internationella möten t ex Interpolkonferens med 

deltagare från över 50 länder, d v s poliser som i sina länder jobbar med trafficking. De har 

också varit på FN-konferens i Minsk, Vitryssland. 

Ekman har också själv hållit föredrag och visat Lilja 4-ever i St Petersburg och Prag, vilket 

ingick i ett regeringsprojekt. 

Gruppen har också stor hjälp av Rikskriminalroteln för Illegal invandring där det finns poliser 

som jobbar med trafficking. 

Ekman har i en tidigare intervju poängterat att gruppen har ett intensivt samarbete med 

polisen både lokalt och på riksplanet. Ibland har de hjälp av närpolis och ibland tas det 

kontakter med polis på andra håll i landet för att diskutera tips och liknande.  

(Tidningen Svensk Polis 030522) 

 

Tips är ju något polisen får in och så även denna grupp. Dock är tipsen ofta vaga, anonyma 

och ofta hinner kvinnorna ”försvinna” innan bevis kan läggas fram. I Västra Götaland är det 

Kriminalunderrättelsetjänst(KUT)-roteln och en polis där som är källhanterare inom 

trafficking. Dåliga tips, brist på kunskap och att problematiken är större än man tror vill 

Ekman lägga ihop och visa på varför det är så viktigt med informationsarbete. 
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”Att allmänheten får en medvetenhet om detta är enda chansen att få in konkreta tips som 

leder till resultat” har Ekman sagt tidigare. (Svensk Polis 030522)  

 

Under sina föredrag försöker gruppen också lära ut vilka frågor som bör ställas till en tipsare. 

Frågorna kan vara Vem är hallicken? Medhjälpare? Var är kvinnorna? Namn? Ålder? Var 

kommer de ifrån? Etc. (Trafficking - sexslavhandel 031112, ur föredrag av Ekman)  

Att få in så bra tips som möjligt är viktigt för att kunna sätta in spaning tidigt innan kvinnorna 

hinner lämna landet eller säljas vidare. 

 

 

4.2   Norrbotten 

Norrbotten är ett av de län, som fått en ökning av kriminella personer från Ryssland och 

Baltikum som bedriver verksamhet i länet. 

Kriminalunderrättelsetjänsten vid polismyndigheten i Norrbotten tog därför fram en 

hotbildsrapport, för att den gränsöverskridande brottsligheten alltmer är 

framträdande.(Hotbildsrapport inför 2002) 

Kvinnohandel/prostitution är en del som har ökat, sedan en tidigare underrättelserapport 

upprättades 2000-01-20. 

Utvecklingen av kvinnohandel går samma väg som i Norge och Finland. Åtskilliga svenska 

män har under en ganska lång tid, köpt sex i Finland, flera har sedermera tagit med sig den 

prostituerade kvinnan till Norrbotten. 

En del män har efterhand börjat bedriva koppleriverksamhet i Sverige. 

Polisen ser ett stort problem med att utreda dessa brott. De personer som köper sex, vet att de 

själva begår en brottslig handling, och dessa personer blir i samband med sexköpet själva 

utsatta för brott, men anmäler det inte då de själva riskerar att straffas. Myndigheten 

prioriterar dock ej problematiken kring sexköp, mer än den så kallade vardagsbrottsligheten. 

De har i dagsläget ej information, som tyder på att sexköpen är ett allvarligt samhällsproblem 

i länet.  

 

Tidigare har Norrbottens polismyndighet bedrivit ett projekt.( Projekt Murmansk ) 

Anledningen till att detta projekt startades, var att det inkommit information om brottsaktiva 

ryska medborgare, men även andra personer från f.d. Öst, som kunde misstänkas för brottslig 

verksamhet. Tanken med projektet var att kartlägga den brottsliga ”aktiviteten” och att det 

riktade sig till polisen och tullen i norra Sverige, nord Norge och norra Finland. Flera 
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polismyndigheter i Norrland blev informerade om projektet, och därmed hoppades man kunna 

få in mer information vid liknade ärenden vid dessa myndigheter. 

Olika uppslag berättar bland annat om, att det finns kvinnor ifrån Ryssland som prostituerar 

sig i Norrbottens län. Flera dokument talar om kvinnohandel, sex av dessa dokument 

bekräftar misstanken om prostitutionen. Detta skall företagsvis ske i restaurangmiljö, via 

hembesök eller genom vissa företag som är länkade till Ryssland. Polisen har inte någon 

speciell arbetsordning för denna brottstyp, men det finns en order från polisledningens sida att 

just hotell, restauranger, campingplatser och dylikt skall kontrolleras. Syftet med detta är att 

hålla koll på eventuell brottslighet av detta slag. 

Under själva projekttiden, så inkom många dokument och uppslag om olika brott, händelser 

och personer. De projektansvariga personerna ser de växande problemen, polisen måste därför 

informera om denna brottslighet mer effektivt och samordnat. Polispersonalen måste också få 

större insikt och kunskap om de olika brottsaktiva personerna. Flera nya nätverk mellan 

myndighetspersoner i Barentsregionen bildades under projekttiden.  

Projekttiden sträckte sig mellan 1 feb.1999 till den 30 apr.1999. Projektet förlängdes dock och 

redovisades i mars 2000. 

 

Polismyndigheten i Norrbotten har samarbetat med Finska myndigheter sedan urminnes tider. 

Underrättelsearbetet emellan dem beskrivs som mycket gott och polismyndigheten bedriver 

flera samarbetsöverkommelser med Finland. 

Samarbetet sker inom flera olika områden och skall ske inom ramen för respektive lands 

lagstiftning. Tidigare års erfarenheter skall läggas som grund för det fortsatta samarbetet. 

 

Länskriminalpolisen i Norrbotten har en samarbetsöverkommelse med Centralkriminalpolisen 

i Rovaniemi. Polisen i Haparanda och Polisen i Torneå, har precis som i ovanstående fall egna 

samarbetsöverkommelser. 

Det skall under brottsinformation och underrättelseverksamhet, finnas dagligt 

informationsutbyte om bland annat, gemensamma gärningsmän och brott. En gemensam 

telefonlista skall finnas upprättad för tjänstgörande personal. 

Vid spaning/tillslag mot person/brott, så skall främmande lands polis enbart biträda som 

sakkunnig. Man har gemensamma projekt där det kan finnas någon/några person/er som är 

verksamma över landsgränserna. 

Det finns även gemensam utbildning. 

Samarbetsöverenskommelserna skall regelbundet utvärderas och utvecklas. 
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I Rikskriminalpolisens rapport (Rapport 2003:1) beskrivs hur underrättelseroteln arbetat med 

att kartlägga kvinnohandel och prostitution i Norrbotten. Detta har behandlats i ett särskilt 

underrättelseregister (SUR) och analys av registret visar att nätverket mellan 

sexköparna/inbjudarna, kvinnorna och transportörerna utvecklas ständigt. Många av 

kvinnorna hamnar i svårigheter, men vågar sällan ta kontakt med myndighetspersoner. 

Kvinnojourer i Norrbottens län har vidimerat denna uppgift.  

 

Polisen i Norrbotten har enligt intervjupersonernas vetskap, ej lyckats att få någon fälld för 

brott av ovanstående slag. Vid misstanke om brott så har det ej funnits tillräckligt underlag för 

väckande av åtal. Förhör med kvinnorna har ej varit möjligt, då polisen oftast får kännedom 

om eventuella brott i efterhand och kvinnorna då redan återvänt till Ryssland. Möjligheterna 

att fånga upp dessa kvinnor när de är i Sverige, anses därför vara minimala. 

Helt nyligen blev Rikskriminalens och Norrbottenspolisens gemensamma utredning klar. 

Enligt denna rapport så har man inte kunnat dra slutsatsen att människohandel för sexuella 

ändamål verkligen pågår. Det går inte att utesluta att koppleriverksamhet förekommer, men 

det har ej gått att påvisas. Utredarna anser att sexhandel troligtvis förekommer, men även i 

dessa fall har det ej gått att styrka. 

 

4.2 Slutsats 

Som vi har sett efter resultatdelen så arbetar de båda polismyndigheterna olika. Orsaken till 

detta kan vara deras olika resurser och prioriteringar.  

En mindre polismyndighet har naturligtvis mindre polisresurser och väljer kanske att 

prioritera andra typer av brott, exempelvis grövre brott eller vardagsbrottslighet. 

Det kan också tänkas, att samma typ av brott skiljer sig åt i mängd och att samma brott tar sig 

olika uttryck beroende på om det finns i storstadsregion eller landsbygd. 

Den informativa verksamheten som polismyndigheten i Västra Götaland håller till andra 

parter, tycks ha en ganska så stor genomslagskraft, eftersom medvetenheten och kunskapen 

om olika samhällsproblem ofta ökar vid denna typ av insatser.  

I stort ser vi ganska stora skillnader och arbetet kring trafficking måste utvecklas och 

samordnas ännu bättre över länsgränser och landsgränser, om problemet trafficking skall 

kunna minskas. 
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5.  DISKUSSION 

 

Om vi först tittar på lagarna som nämnts under kapitlet TEORI, så tycker vi att man kan 

diskutera en del. 

Med de nya lagarna försöker man begränsa och försvåra handeln med människor, samt att 

kriminalisera de sexuella köpen. Men detta kan nog bli svårt i vissa avseenden, även om 

lagtexten låter förstå, att till exempel förbudet mot köp av sexuella tjänster gäller överallt.  

Handeln har ju faktiskt tagit nya vägar genom bland annat Internet och det mesta av handeln 

har flyttat från gatan till mer undanskymda platser.  

Detta gör det mer svårarbetat för polisen i sitt förebyggande arbete, betydligt mer resurser och 

ökade kunskaper från polismyndigheterna, samt från de enskilda polisernas sida kommer att 

krävas. Polisen borde få tillgång att få jobba under skyddad identitet och därigenom få 

möjligheter att infiltrera de personer som handlar med människor. 

 

En annan sak man kan titta på är polisens skyldighet att avvärja och förhindra brott. 

När det gäller könshandel så håller inte det, med tanke på att beviskraven ligger på att 

sexköparen och offret skall tas ”in action”, om det inte går att lyckas bevisa någon 

förberedelse innan dess. 

Det finns spaningsgrupper inom polisen i Västra Götaland, där tanken med grupperna är att 

spana fram nya ärenden gällande trafficking, men vi anser att denna verksamhet borde få ännu 

högre prioritet och verksammare verktyg för att komma åt handeln. Eftersom det har 

framkommit att andra brott, sker i samband med kvinnohandel och prostitution så är en tanke 

ifrån våran sida att bevis, - och brottsprovokation kanske borde få komma ifråga.  

Våran tanke är inte att personer skall lockas in i en fälla och begå ett brott, som aldrig kanske 

hade inträffat i det läget. Men för att få ett stopp eller få till en minskning av denna kränkande 

behandling av människor och ökande brottslighet, så måste polisen kanske få ta till 

okonventionella metoder, som till exempel arbeta under skyddad identitet. 

För tittar man just på polisens förebyggande arbete, så är den formen av arbete det viktigaste 

verktyget för att komma åt traffickingproblemet. Polisen måste få kunna agera innan offren 

ens har hunnit börjat utnyttjas. 
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Polismyndigheten i Västra Götaland arbetar på ett elementärt och kraftfullt sätt mot 

könshandeln. Genom att plocka fram och påvisa problemet till flera myndigheters och till 

allmänhetens beskådan, så ökar medvetenheten om problemet. Eventuellt kan kraftfullare tag 

därför tas mot handeln. Man ökar kunskapen och insikten hos flera aktörer och därmed kan 

polisens arbete göras enklare. Detta genom att man till exempel får in flera konkreta tips som 

leder till flera goda resultat.  

Genom att gruppen fått rättigheterna till filmen Lilja 4-ever, så borde detta kunna drivas i 

någon projektform under ett antal år, där filmen ingår i ett framarbetat koncept för arbetet mot 

traffickingbrotten. En av huvuduppgifterna för gruppen skulle kunna vara att öka insikten och 

kunskapen till övriga polismyndigheter i landet. 

Västra Götalands läns polismyndighet anser sig ha ett mycket framgångsrikt koncept, det är 

att ha socialjouren i polishuset. Andra polismyndigheter som ej har det så, borde också ta del 

av den positiva erfarenhet som polismyndigheten i Västra Götaland har, av att ha socialjouren 

i samma hus. 

Polismyndigheterna i landet borde därför kunna vara lite mer flexibla och ha en öppnare 

dialog med sociala myndigheter. 

När det gäller arbetet mot trafficking för polismyndigheten i Norrbottens län, så sker inte 

arbetet med andra olika myndigheter som till exempel socialjouren, lika intensivt. För det 

första vet vi att det inte går att jämföra storstadsproblem med landsortsproblem. Men det 

borde gå att applicera framgångsrika metoder, även för Norrbottens få problem med den 

eventuella människohandeln.  

 

Resurserna på Länskriminalen i Norrbotten, används till den grova brottsligheten, exempelvis 

mord, grova narkotikabrott, grova rån och grova våldtäkter. Mot detta resonemang har vi flera 

invändningar. Vi vet utifrån olika rapporter, att med människohandeln följer just annan grov 

brottslighet. Flera av sexköparna är drogpåverkade, det förekommer ofta hot och våld, samt 

att det är påvisat att några av sexköparna/inbjudarna är länkade till MC-gäng. (bland annat 

från Rikskriminalpolisens rapport 2003:1)  Vi tror att om polismyndigheten försöker att 

kontrollera kvinnohandeln, så borde även obekvämheten i kontrollerna göra att annan 

brottslighet minskar. För det andra, så anser vi att människohandel måste ses som en lika grov 

brottslighet, (om inte grövre!)som till exempel grova narkotikabrott och borde rimligtvis få 

lika hög prioritet. 
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Det internationella polissamarbetet när det gäller handeln med människor verkar fungera bra, 

men våra egna funderingar kring detta är: Hur ser egentligen det praktiska samarbetet ut? 

Eftersom det finns internationella möten och konferenser, så borde även diskussionen gälla 

inte bara själva problematiken och att handeln verkligen existerar. Vi tycker att själva 

tillvägagångssättet för att få stopp på handeln, vore en än viktigare väg för poliserna att 

diskutera. Naturligtvis så skiljer sig ländernas lagar åt ganska kraftigt, men att få en större 

inblick och erfarenhet i det praktiska polisarbetet, kanske kan ge nya infallsvinklar och idéer 

för att komma närmare problemets kärna. 
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