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  Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att samla in så mycket kunskap som vi kan, om hur 

pass organiserat det är med människohandel, och just handel med kvinnor.  Med 

hjälp av denna kunskap, som vi tillägnar oss inom detta område, vill vi ge tankar 

och reflektioner över vad man som polis i yttre tjänst kan tänka på att göra vid 

möten med utländska kvinnor som prostituerar sig här i Sverige.  

 

I det inledande kapitlet har vi valt att förklara en teori som passar in på varför man 

väljer att ”handla med människor”. Vi har tittat närmare på Strainteorin som 

Merton utvecklade på 30-talet.  

 

Lagstiftningen på detta område har vi med och genom detta vill vi belysa hur svårt 

det verkar vara att lagföra personerna som håller på med organiserad 

människohandel.  

 

I resultatdelen har vi redovisat att människohandel är en organiserad brottslighet 

och inget som sker slumpmässigt. Vi belyser de tre leden med rekryteringen av 

kvinnor, som ofta tillhör samma etnicitet som rekryterarna själva. De senare har 

valt de kvinnor som är mest utsatta i samhället och i stort behov av pengar. Vi 

belyser även hur kvinnorna transporteras till Sverige och vilket mottagande de får. 

Det finns två olika sorters hallickar, den sofistikerade och den mer 

gatuorienterade. Sedan har vi de kriminella nätverk som jobbar för detta och 

tillsammans med olika aktörer i Sverige ”tvättar” pengar och placerar dessa i 

legala företag i Sverige. Rikspolisstyrelsen har inlett ett samarbete med 

Östersjöländerna och med samlade krafter startat en aktionsgrupp mot den 

organiserade brottsligheten. 

 

Det vi kommit fram till med hjälp av detta arbete, är att i Sverige kan vi inte 

stoppa rekryteringen av dessa kvinnor till prostitution i deras hemländer, men när 

en polis i yttre tjänst möter på en eller flera kvinnor, med utländsk härkomst som 

prostituerar sig, ska man veta att det är en stor organisation som ligger bakom 

kvinnornas vistelse här i Sverige. Genom att ha det i åtanke, tänka till och försöka 
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nysta vidare på vilka det är som ligger bakom, kan vi som poliser i yttre tjänst 

förebygga på det sätt vi kan. Det vill säga genom att försöka få fram vilka det är 

som fått hit kvinnorna till Sverige. 
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1  Inledning 

Trafficking är ett brott som de flesta hört talas om men som många är lite 

osäkra på vad det är. Ordet ”trafficking” kommer från engelskans ”traffic”, som 

betyder ”handel”. Kort kan man säga att trafficking är en organiserad transport 

av människor som syftar till att de ska utnyttjas i prostitution, för tvångsarbete 

eller organhandel. Ordet trafficking kan också användas i andra sammanhang, 

till exempel trafficking in drugs (narkotikasmuggling). 

1.1  Bakgrund 

Vi har valt att skriva om detta ämne, dels för att det berör oss mycket och dels 

för att det är en fruktansvärd företeelse. Hur någon kan beröva en annan 

människa friheten för att exploatera henne eller honom sexuellt är något som vi 

har mycket svårt att förstå. Genom att skriva om det hoppas vi få en större 

inblick i exploatörernas verksamhet och hur deras organisationer är uppbyggda.  

Trafficking för prostitution är något som börjar uppmärksammas allt mer i 

Sverige och är ett problem som är svårt att komma tillrätta med, men genom att 

informera poliser i yttre tjänst om att problemet förekommer och vilka 

förstahandsåtgärder som är viktiga att vidta, kan man komma närmare en 

lösning.  

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att skaffa så stor kunskap som möjligt om människorna 

bakom människohandeln och med hjälp av våra frågor hoppas vi kunna skapa 

en bild av problemet. Med hjälp av den bilden, kombinerad med kunskapen vi 

skaffat oss, ska vi sedan försöka skapa ett eget åtgärdsprogram för att förebygga 

den organiserade verksamheten.   

1.3  Frågeställningar 

Våra två frågor är följande: 

Hur är handeln med kvinnor organiserad? 

På vilket sätt skulle man kunna förebygga trafficking? 
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1.4  Avgränsningar 

Trafficking förekommer över hela världen och är ett väldigt brett ämne. I lagen 

om människohandel nämns, förutom sexuellt utnyttjande, både tvångsarbete 

och organhandel. Vi har avgränsat vårt arbete till att bara omfatta trafficking 

med kvinnor, eftersom det är den typ av trafficking som berör oss mest. Handel 

för tvångsarbete eller avlägsnande av organ har vi inte kunnat införskaffa oss 

någon information om. 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att få svar på de frågeställningar vi valt har vi läst Rikskriminalpolisens 

årsrapporter. Mycket av informationen kommer också från kammaråklagare 

Hans Ihrmans föreläsning för oss. Vi inser att Rikspolisstyrelsen redan ställt sig 

våra frågor, och till viss del besvarat dem, men vi kommer inte bara att förlita 

oss på deras information, utan också söka andras syn på problemet.  
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2  Teori 

Teorin som vi har valt att relatera trafficking till, är Strainteorin. Det finns 

andra teorier som också skulle passa, men Strainteorin belyser problemet 

trafficking på ett bra sätt. 

2.1 Strainteorin 

Strainteorin utvecklades på 1930-talet av Robert Merton. Merton såg 

samhällsstrukturen som roten till uppkomsten av avvikande beteende och 

hävdade att den stora fokuseringen på livsmål är orsaken till kriminalitet och 

andra sociala problem i samhället. Enligt Merton är livsmålen för människor 

som lever i samma samhälle i stort sett lika, men möjligheterna att uppnå de 

målen är väldigt ojämnt fördelade. Otillräckliga medel att förverkliga sina 

livsmål kan enligt Merton leda till strain (kan översättas till frustration), och 

strain ökar risken för avvikande beteende.  

1938 presenterade Merton i sin artikel ”Social Structure and Anomy” fem 

strategier som människor använder för att anpassa sig till samhället de lever i: 

Conformity (Konformitet), Innovation (Uppfinnande), Ritualism (Ritualism), 

Retreatism (Tillbakadragande) och Rebellion (Uppror). (Sarnecki, 2003) 

 

Conformity avser de individer som har tillräcklig intellektuell och social 

kapacitet att uppnå de mål de har satt upp. De lever ett bra liv enligt normerna i 

sitt samhälle och därför utsätts de inte för strain. De utvecklar därför inte heller 

någon av de fyra övriga anpassningsstrategierna. 

Med innovation menar Merton att individer som strävar efter att uppnå 

samhällets etablerade mål, men saknar medel att uppnå dem, istället uppfinner 

metoder att uppnå dem. Några metoder kan vara att begå stölder eller andra 

typer av brott för att skaffa de medel som behövs. Enligt Sarnecki kan den här 

sortens strain drabba invandrare i Sverige, som ser de andra svenskarnas höga 

levnadsstandard överallt omkring sig, men som av olika anledningar saknar 

möjlighet att leva under samma förhållanden.  

Individer som använder sig av anpassningsstrategin ritualism kallar Merton för 

ritualister. De använder de i samhället etablerade medlen, men förlorar målen ur 

sikte. Denna grupp utvecklar i normala fall ingen kriminalitet, men kan ställa 
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till förtret för andra människor genom att slaviskt följa alla regler utan att bry 

sig om vad det leder till. En ritualist kan till exempel vara en byråkrat i den 

negativa (folkliga) bemärkelsen.  

 

Retreatism används av människor som kan sägas stå utanför samhället. De bryr 

sig inte om de etablerade målen eller medlen som leder fram till dem. De har 

istället funnit andra mål. Narkotikamissbrukare, vars mål är den positiva 

upplevelsen man får under narkotikarus, eller medlemmar i extrema sekter kan 

sägas tillhöra denna grupp. De medel de använder för att uppnå sina mål är 

sällan accepterade av samhället. Narkotikamissbrukare begår till exempel ofta 

brott för att få pengar till sitt beroende.  

 

Den sista av Mertons anpassningsstrategier – rebellion – används av individer 

som inte nöjer sig med att ställa sig utanför samhället. De gör istället uppror 

mot de normer som finns och försöker skapa en ny social ordning. Denna kamp 

för samhällsförändring kan leda till lagöverträdelser och i extrema fall 

terrorism. Militanta veganer och aktivister inom extrema höger- och 

vänstergrupperingar kan sägas tillhöra denna grupp (Sarnecki, 2003).  

2.2 Strainteorins utveckling 

Enligt strainteorin så beror brottslighet alltså på att det i ett samhälle finns en 

norm för ett bra liv och att alla inte har medel att uppnå det livet. Merton 

poängterar att fattigdom och andra begränsningar och handikapp i sig inte leder 

till en ökad risk för brottslighet. Risken uppkommer bara när fattigdomen ställs 

i relation till etablerade normer, till exempel ekonomisk framgång. 

 

Mertons strainteori har inte undgått kritik. Teorin förklarar till exempel inte 

brottsligt beteende hos andra än underpriviligierade individer. Den har bland 

annat därför blivit modifierad och moderniserad av Agnew och Passas. Agnew 

och Passas ser strain som ett bredare fenomen än Merton och anser att strain 

kan uppkomma i samband med andra hinder än de som nämns i Mertons teori. 

(Sarnecki, 2003) 
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2.3 Normaliseringsprocessen 

Annika Björk, från Rikskvinnocentrum, berättade i sin föreläsning för oss att 

normaliseringsprocessen, om man kopplar den till ett förhållande, innebär det 

att kvinnans livsutrymme krymper gradvis. Från början är det en helt vanlig 

kärleksrelation, gradvis flyttar kvinnan sina gränser. Det brukar ofta börja med 

”ja han var ju lite svartsjuk”.  

 

I denna fas känner sig kvinnan uppskattad för den eventuella svartsjukan.  

Här börjar hon även att göra avkall på att inte ge sina killkompisar en kram när 

de ses eller säger hejdå. Allt för att hennes man inte ska bli irriterad. Undan för 

undan försvinner även det sociala nätverket runt omkring kvinnan då hon 

känner att det är lättast att inte träffa tjejerna en fredagskväll kontra att ta 

diskussionen med sin man.  

 

Kvinnan tänker i detta läge att: Om jag bara anpassar mig kommer denna 

toppenkille fram igen. När första slaget kommer brukar det förklaras av både 

kvinnan och mannen som en ”olyckshändelse”. 

 

Efter första slaget blir det oftast lugnt ett tag och mannen är otroligt ångerfull. 

Kvinnan känner sig älskad för den hon är och tror att nu kommer 

”toppenkillen” fram igen, men gradvis kommer våldet att öka och eftersom att 

kvinnan redan velat göra mannen till lags finns det ofta inga andra personer 

kvar i hennes närhet. Kvinnan har redan skalat av sig sin familj, sina vänner och 

arbetskamrater.  

 

Mannen rättfärdigar sitt våld mot kvinnan med att det inte hade hänt om hon 

inte tjatat. Genom att mannen växelvis ger kvinnan värme och våld uppnår han 

ännu mer kontroll över kvinnan. Varpå kvinnans självkänsla krymper mer och 

mer. 

 

Kvinnan har en tendens att förstora det som är bra och tona ner det som är 

dåligt, och det är vad man kallar ”en normalisering”. Kvinnan omtolkar gärna 

våldet till en kärleksförklaring. (Annika Björk, 2005) 
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3 Lagstiftning 

3.1 Lag (2000:406) Brottsbalken 4 kap 1 a §. 

Den som i annat fall än som avses i 1 § med användandet av olaga tvång eller 

vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med något 

annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller 

vidtar någon annan sådan åtgärd med en person, och därigenom tar kontroll 

över personen i syfte att personen skall 

1. Utsättas för brott enligt 6 kap 1,2,3,4,5 eller 6 §, utnyttjas för tillfälliga 

sexuella förbindelser, eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål, 

2. Utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd, 

3. Utnyttjas för avlägsnandet av organ eller 

4. På annat sätt utnyttjas i en situation som innebär ett nödläge för den utsatte, 

Döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år. 

Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket, 

1. till annan för över kontrollen över en person, eller 

2. från en annan tar emot kontrollen av en person. 

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som ännu 

inte fyllt 18 år skall dömas för människohandel även om något sådant 

otillbörligt medel som anges där har använts. 

Är brottet som avses i första- tredje styckena mindre grovt, döms till fängelse i 

högst fyra år. 

 

I lagtextens början står skrivet om orsakssambandet mellan det otillbörliga 

medlet och människohandelsåtgärder och för att definiera otillbörliga medel är 

det i lagtexten skrivet med lagrådets rekommendation att utnyttjandet av en 

persons utsatta belägenhet ska ses över och verkligen utreda vad offret har haft 

för levnadsstandard i sitt tidigare hemland och att i den frågan utreda om offret 

verkligen inte har haft några valmöjligheter.  

 

Ett annat nyckelord i lagtexten är att människohandlaren tar kontroll över en 

person med syfte att denne ska utsättas för brott eller utnyttjas på olika sätt. Vad 

man menar med att gärningsmannen tar kontroll över offret, kan till exempel 
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vara att han eller hon låser in offret, ser till att denne inte har tillgång till några 

pengar eller står under ett kontinuerligt hot. I utredningssyfte strävar man efter 

att få fram rekvisitet på att gärningsmannen haft offret under kontroll. Det i sin 

tur är ett led för att sedan lättare utreda de fall, när offret säljs vidare till andra 

människohandlare eller när personer kommit till Sverige i ett helt annat syfte 

från början och sedan faller offer för dessa människohandlare. 

(Rikskriminalpolisens årsrapport, 2004) 

3.2 Människohandelsgärningen 

Enligt justitiedepartementets analys av Förenta nationernas tilläggsprotokoll 

rörande människohandel består människohandelsgärningen av tre huvudsakliga 

delar, det vill säga handelsåtgärder, otillbörliga medel och utnyttjandesyfte.  

Handelsåtgärden är en kedja av företeelser som rekrytering och transport av 

offret från ett land till ett annat, det kan även ske inom landet. Åtgärden 

innefattar även mottagandet, inhysning och överförning av offret mellan 

rekryteraren och mottagaren. Otillbörliga medel innefattar exempelvis hot, våld 

eller vilseledande av offret. Utnyttjandesyfte syftar till att all människohandel 

alltid i någon form består av ett utnyttjande av offret för antingen sexuella 

ändamål, tvångsarbete, slaveri eller för åtkomsten av mänskliga organ. 

(Rikskriminalpolisens årsrapport, 2004) 

3.3 Problem med lagföring 

Ett problem är möjligheten att lagföra personer som misstänks hålla på med 

trafficking. Dessvärre kom en prejudicerande dom från högsta domstolen i 

november 2004 där en oenig Svea hovrätt ansåg att ett ärende som blivit dömt i 

Stockholms tingsrätt som grovt koppleri, sänktes till koppleri av normalgraden. 

Med bedömningen att två sexköpare per dag inte var en omfattning som var 

påtagligt hög samt att man ansåg att kvinnorna ”frivilligt och utan påtryckning 

rest till Sverige i syfte att ägna sig åt prostitution”. I detta fall menade 

riksåklagaren att det varit fråga om en kedje- och seriebrottslighet då man hade 

identifierat sex kvinnor från Ungern som varit i Sverige vid olika tillfällen och 

inhystes i olika lägenheter i Stockholm enbart i syfte att prostitueras för att 

inbringa pengar till gärningsmännen. Detta krävde självklart att man hade en 

gedigen organisation från flera personer både i Sverige och Ungern, och 
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gemensamt för alla dessa aktörer var att de skulle tjäna pengar på kvinnorna. 

Vidare hävdar riksåklagaren att detta var så välorganiserat och att det var av 

mycket allvarlig art att det skulle ha dömts till grovt koppleri oavsett om 

kvinnorna behandlats på ett hänsynslöst sätt eller ej. (Rikskriminalpolisens 

årsrapport, 2004) 
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4 Resultat 

För att få svar på våra frågor om traffickingproblemet i Sverige studerade vi 

Rikspolisstyrelsens årsrapporter och gjorde noteringar vid de föreläsningar om 

trafficking som ingick i momentet Våld i nära relationer. Vi har även valt att ta 

med viss information som vi fick från programmet Insider.  

4.1 Organisation 

Trafficking är genom sin natur en organiserad brottslighet och ingen 

brottslighet som sker slumpmässigt. Det är en lukrativ verksamhet och bedrivs 

av såväl organiserade grupper som av enskilda aktörer. (Ihrman, 2005) 

4.1.1 Rekryterare-Transportör-Mottagare 

Det krävs i huvudsak tre aktörer för att trafficking av kvinnor ska vara möjligt; 

en rekryterare i avsändarlandet, en transportör och en mottagare och distributör 

i mottagarlandet.  

 

Rekryteraren kommer ofta själv från avsändarlandet eller är väl förankrad där 

och flickorna som rekryteras är desperata och i stort behov av pengar (Ihrman, 

2005). Rekryteringen sker ofta från etniska minoriteter och i första hand från 

Estland, Litauen, Ryssland och Polen, men också från Thailand, Ungern, 

Marocko, Rumänien och Moldavien. Rekryteraren har antingen mycket 

kunskap om minoriteten eller tillhör den själv. (Rikskriminalpolisens 

årsrapporter, 2001, 2004) 

 

Transportören kan vara vem som helst, utan kopplingar till någon av länderna. 

Rekryterarna kan också välja att sköta transporterna själva. Den vanligaste 

metoden är att föra in kvinnorna med bil eller färja. (Rikskriminalpolisens 

årsrapporter, 2001-2003) 

 

Mottagaren/distributören kommer oftast från mottagarlandet eller har levt där 

ett tag. Precis som för rekryteraren så krävs det lokalkännedom i det aktuella 

landet för att kunna driva en lönsam verksamhet. Mottagarna är ofta de 
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hallickar som sedan säljer flickorna och de är ofta personer med kontakter i sina 

forna hemländer, de länder där flickorna rekryteras.  

4.1.2 Två sorters hallickar 

Det finns huvudsakligen två sorters hallickar, en sofistikerad och en mer 

gatuorienterad. (Ihrman, 2005) 

Den sofistikerade är den mest organiserade och använder Internet för att 

annonsera ut sina flickor. Dessa individer har inga direkta kontakter med 

marknaden och använder bland annat anonyma e-postadresser och 

mobilnummer med kontantkort som inte går att spåra. Allt för att försvåra 

polisens arbete. Förutsättningen för att hallickar och människohandlare ska 

kunna göra stora förtjänster är att de etablerar kontakt med så många sexköpare 

som möjligt, och för det är Internet ett utomordentligt verktyg. Den 

sofistikerade hallicken använder sällan fysiskt våld, utan manipulerar sina offer 

och utsätter dem för psykisk press. Ihrman berättade under sin föreläsning om 

något som kallades Molinamålet i USA. En bordellägare straffade en av sina 

flickor som försökt rymma genom att ställa henne mitt på golvet och hennes 

väninnor/kollegor i en ring runt om. Bordellägaren tog sedan ett glas med 

isbitar och började kasta dem på flickan, en och en. Han kastade isbitar i över 

en kvart, I fortsättningen behövde han bara visa ett glas med is för att flickorna 

skulle hålla sig på mattan. Det förekommer sällan att kvinnor lämnar eller 

vittnar mot hallickar av det här slaget. Kvinnorna hålls ofta så förvirrade och 

desorienterade att de inte har någon annan att ty sig till, och de hindras att knyta 

kontakter i området de befinner sig i. Ibland vet de inte ens vilket land de 

befinner sig i. De får även höra skräckhistorier om hur den lokala polisen 

kommer att behandla dem. Det finns även andra anledningar till att de stannar, 

som går att jämföra med misshandlade kvinnor i vanliga förhållanden, till 

exempel normaliseringsprocessen. För de här kvinnorna har prostitution blivit 

en naturlig del i tillvaron. (Ihrman, 2005) 

 

Den gatuorienterade hallicken använder mer traditionella metoder och säljer 

kvinnorna till en mer begränsad krets, ofta endast inom sin egen etnicitet. Dessa 

hallickar köper ett antal kvinnor till sig själva och ringer sedan runt till sin 

kundkrets och berättar om dem. Hallicken och kunderna bestämmer tid och 



 

 11 

 

plats för sexköpet och sedan kör han själv dit dem och tar själv betalt av 

sexköparen. Denna hallick styr ofta sina kvinnor med fysiskt våld, ofta sexuellt, 

och det resulterar i att kvinnor oftare vittnar mot honom än mot den 

sofistikerade hallicken. (Ihrman, 2005) 

 

Flickorna säljs ofta flera gånger, från den ena hallicken till den andra. 

Hallickarna kan vara omedvetna om detta och tro att de är de första som flickan 

jobbar åt. (Ihrman, 2005) 

4.1.3 Kriminella nätverk 

Kriminella MC-gäng är ett problem som börjat sprida sig över Europa och det 

finns rapporter som pekar på att dessa börjat ägna sig åt trafficking med 

kvinnor, både till och från Sverige och i andra länder. Samma rapporter 

indikerar att MC-gängen samarbetar med vissa invandrargrupper. I Danmark 

ägnade Hells Angels dessutom sig åt beskyddarverksamhet. Bordellerna var 

tvungna att betala ”beskyddaravgift” och bordellägarna riskerade att 

misshandlas om de inte betalade den summa som avkrävdes. Enligt tips fick 

bordeller i Köpenhamn röda klistermärken att sätta upp vid ingången som bevis 

på att de har betalat. (Rikskriminalpolisens årsrapport, 2002) 

 

Det finns fler organiserade ligor än MC-gängen som ägnar sig åt trafficking och 

det är ofta de som sköter rekryteringen och transporten. Distribueringen kräver 

mindre organisation än rekryteringen och det är oftast där de mindre aktörerna 

kommer in i bilden. Hallickarna köper kvinnor från en säljare som säljer till fler 

hallickar än bara en. (Ihrman, 2005) 

 

De brottsliga nätverk som uppdagats i Sverige har varit ganska små och vid 

tillslag i Sverige påträffas som regel aldrig fler än tre till fyra kvinnor. 

(Rikskriminalpolisens årsrapport, 2004) 

 

Organisationerna som ägnar sig åt trafficking ägnar sig i regel också åt andra 

verksamheter, till exempel vapen- och narkotikasmuggling. Ett exempel på en 

sådan organisation är Kemerovo som, enligt både Insider och Ihrman, opererar 

från Estland. Kemerovo skickar en stor mängd kvinnor till Sverige varje år och 
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bjuder ut dem på Internet. Organisationen är också inblandad i narkotika och 

vapensmuggling. (Insider, 2005, Ihrman, 2005) 

 

Heiki Verkraud, en estländare som jobbade för Kemerovo och som intervjuades 

i Insider, hävdade att han alltid hade fler än tio kvinnor i sitt stall och att de 

tillsammans drog in över en halv miljon i månaden. Pengarna delade Verkraud 

och flickorna lika. Andreij Volhovitski, en annan estländare som intervjuades i 

samma program, sade sig vara ansvarig för rekryteringen i Estland. Han 

hävdade att det var väldigt lätt och att han inte ens behövde leta upp tjejerna. De 

letade upp honom. (Insider, 2005) 

4.1.4 Pengatvätt 

De stora kriminella organisationerna tjänar stora summor pengar på trafficking. 

Det verkar finnas en omättlig efterfrågan på prostituerade. Brottet är dessutom 

svårt att bevisa och har låg upptäcktsrisk. Pengarna som organisationerna tjänar 

tvättas, det vill säga omsätts i legala verksamheter, av väl ansedda företag i 

Sverige. Upptäcktsrisken för dessa företag är i praktiken noll. (Ihrman, 2005) 

4.2 Förebyggande arbete 

Det största förebyggande arbete som förekommer i Sverige är samarbetet med 

andra länder, ett samarbete som är väl utvecklat. I maj 1996 träffades 

regeringscheferna för Östersjöländerna och kom överens om att tillsätta en 

aktionsgrupp för att stärka kampen mot organiserad brottslighet i regionen. 

Medlemmarna i aktionsgruppen är Danmark, EU-kommissionen, Estland, 

Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och 

Tyskland.  

 

I maj 2000 beslutades det att tillsätta en expertgrupp som uteslutande skulle 

arbeta med frågor rörande handel med kvinnor i regionen. Expertgruppen 

kallades Handel med kvinnor. Sverige fick på sin lott att leda gruppens arbete. I 

november 2003 slogs expertgrupperna för Människosmuggling och Handel med 

kvinnor ihop till expertgruppen Handel med människor. Den nya gruppen leds 

av Tyskland, men gruppen är mycket angelägen om att den svenska 
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erfarenheten och Sveriges förmåga att hantera traffickingärenden tas omhand. 

(Rikskriminalens årsrapport, 2004) 

 

Förutom i aktionsgruppen så samarbetar Sveriges polis med både Europol och 

Interpol, som bägge arbetar aktivt med att stävja grov organiserad  brottslighet, 

där trafficking med människor ingår. (Rikskriminalpolisens årsrapport, 2000) 

4.3 Kritisk granskning av resultatet 

Uppgifterna som ligger till grund för uppgifterna ovan kommer i första hand 

från Rikspolisstyrelsen och borde kunna anses tillförlitliga. Rapporterna är från 

olika år, men informationen i dem har ändrats mycket lite från år till år. Hans 

Ihrman är kammaråklagare och jobbar aktivt med att utreda traffickingbrott och 

är mycket kunnig i ämnet. Han var för övrigt en av dem som Insider intervjuade 

inför sitt program om trafficking.  

 

Det stora frågetecknet när det gäller informationens trovärdighet är just 

programmet Insider. De resultat som vi tagit därifrån kommer dock 

huvudsakligen från de inspelade intervjuerna med Andreij Volhovitski och 

Heiki Verkraud och även om vad de säger inte är sant, så är det i alla fall ingen 

tvekan om att de har sagt det. Deras vittnesmåls tillförlitlighet är dock, som 

sagt, en diskussionsfråga. Det är mycket möjligt att till exempel Volhovitski 

överdriver hur lätt det var för honom att rekrytera kvinnorna för att framstå i så 

god dager som möjligt. Verkraud kan också ha överdrivit hur många kvinnor 

han hade eller hur mycket pengar han tjänade för att skryta.  

4.4 Resultatsammanfattning 

Det viktigaste vi har fått fram vad gäller resultaten är att trafficking är en 

svårupptäckt och svårutredd brottslighet. Kvinnorna som exploateras finns inte 

officiellt i landet och kan inte spåras genom de vanliga kanalerna (adress genom 

skatteverket, personnummer genom personnummerregistret och så vidare). När 

kvinnorna dessutom inte vill vittna mot hallickarna och människohandlarna och 

tror att polisen i Sverige är korrupt, då blir det ännu svårare.  
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Trafficking förutsätter ett visst mått av organisation. Även om det bara är ett 

fåtal personer involverade (tre till fyra stycken) så är ändå de tre aktörerna – 

rekryterare, transportör, mottagare – nödvändiga. Det krävs också kontakter 

över gränserna. Vilken svensk som helst skulle till exempel inte kunna åka till 

Ryssland och försöka rekrytera kvinnor. Vem som helst har helt enkelt inte den 

lokalkännedomen och kontakterna som behövs.  

 

Internationellt samarbete är något som är mycket viktigt för att få fällande 

domar och för att förebygga brott. Det samarbete som existerar idag – genom 

Interpol, Europol och Östersjösamarbetet – är också bra utvecklat.  

 

Trafficking omsätter stora summor pengar, pengar som tvättas och göms undan 

av välansedda företag. Marknaden för utländska prostituerade är stor, 

efterfrågan är fortfarande större än tillgången och det finns inga indikationer på 

att den kommer att minska. Så länge det finns efterfrågan kommer det att finnas 

en marknad.  
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5  Diskussion 

Tittar man på strainteorin, som vi valt att relatera till, kan vi utläsa att de män 

och kvinnor som jobbar med rekrytering av kvinnor för prostitution 

förmodligen känt någon form av just strain (frustration). Dessa har i sitt 

hemland ingen vidare status, inga pengar och ingen utbildning. Vad uppstår av 

det? Frustration! Av denna frustration gör man det som man vet att man kan 

tjäna pengar på. Att gå på dem som har det ännu sämre. De kvinnor man 

rekryterar är förmodligen också otroligt frustrerade, för att de inte har ett jobb, 

ingen utbildning och kanske knappt mat för dagen. Vad gör man i en sådan 

situation? Jo, till en början när rekryteraren pratar sig varm om prostitution och 

att kvinnan ska få välja kunder själv, inte behöva jobba jämt och så vidare, då 

låter det ganska bra det där med att prostituera sig. Det är nog inte så eländigt 

ändå. Sagt och gjort, kvinnan är nu med i tåget och där börjar resan bara gå 

utför.  

 

Det finns minst tre aktörer i kedjan för att få hit kvinnorna, och rekryterarna har 

vi tittat på. Transportören kan vara vem som helst. Det kan vara ett MC-gäng 

eller en privatperson. Gemensamt för dessa är dock att de också vill tjäna 

pengar. Här kan Strainteorin också förklara detta, just för att dessa vill uppnå en 

bättre status och ha mer pengar. De kanske har ett jobb som är lågavlönat och 

vill tjäna mer så att de kan köpa en lägenhet, hus eller vad det nu kan vara. De 

har inte medlen till att köpa detta och frustration uppstår. De får erbjudandet att 

transportera kvinnor från en punkt till en annan och plötsligt, så har de 

möjligheten att tjäna de pengar de behöver. 

 

Mottagaren kan vara från Sverige, men kan även vara en person från samma 

land som kvinnorna. Personen ifråga har kanske inte något jobb, har förvisso 

försökt att få ett bra och välavlönat jobb men misslyckats, varpå frustration 

uppstår. Av strainteorin kan man lätt applicera anpassningsstrategin innovation 

på denna företeelse med att använda kvinnor och prostitution för att tjäna 

pengar. De övriga undergrupper som Merton skriver om, ritualism, retreatism 

och rebellion, kan vi inte se att de skulle gå att applicera på denna företeelse.  
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Normaliseringsprocessen är ingen teori, men vi har ändå valt att försöka 

applicera den på trafficking. I ett vanligt förhållande där 

normaliseringsprocessen sätter igång, handlar det ofta om kärlek. Den 

misshandlade kvinnan vill ha tillbaka mannen som hon förälskade sig i. För 

utländska prostituerade handlar det nog inte om kärlek, men kanske om 

trygghet. I början behandlar hallicken, eller rekryteraren, kvinnorna väl, ser till 

att de har mat, husrum, kläder och dylikt. Vi tror att den första inskränkningen i 

friheten är att hallicken gör klart för dem att de är i sitt nya land illegalt. Ingen 

kommer att hjälpa dem om de försöker fly. I sitt hemland blev de lurade att tro 

att de själv skulle få välja kunder, arbetstider, och så vidare, men i 

mottagarlandet blir de varse att så inte är fallet. Ännu en inskränkning. Sedan 

blir inskränkningarna gradvis fler och fler. Kvinnorna finner sig i 

inskränkningarna. De förstorar det som de tycker är bra (de får ju faktiskt mat 

och lite kläder) och förminskar det som är dåligt (det gjorde faktiskt inte så ont 

när torskarna slog dem). På det här sättet tror vi att normaliseringsprocessen är 

applicerbar på trafficking.  

 

Av den kunskap vi inhämtat för detta arbete har vi kommit fram till att när vi 

som poliser i yttre tjänst träffar på dessa kvinnor är brottet ofta redan fullbordat. 

Vi har väldigt små möjligheter att förebygga rekryteringen i kvinnornas 

hemländer. Det vi däremot kan göra är att när vi träffar på detta i Sverige ha i 

bakhuvudet att det inte bara är dessa kvinnor, utan det ligger en större 

organisation bakom, alltså fler aktörer. Här kan vi sticka hål på bubblan och 

försöka nysta vidare för att försöka komma åt dessa män och kvinnor som 

organiserat det hela för den här gången. Att hela tiden försöka fortsätta nysta 

vidare bland dessa kvinnor kan förhoppningsvis kanske hjälpa till i framtiden.  

 

Något som vi reagerat på är att det finns domare (i alla fall en som vi har 

kännedom om) som dömer i människohandelsmål och som inte uppfattar 

prostitution som ett särskilt allvarligt brott. Vi vet inte om vi har en förskönad 

bild över hur en domare torde vara, men i vår värld kan man inte köpa sex av 

någon på helgen och sedan göra en objektiv och korrekt bedömning i ett 

sexhandelsmål veckan därpå.  
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5.1  Slutsatser och förslag 

När vi använde ordet ”eget åtgärdsprogram” tidigare i arbetet, så syftade vi på 

vad som är bra att ha i åtanke om man som polis i yttre tjänst, stöter på några 

utländska prostituerade. Det vi har kommit fram till är, att det är viktigt att 

tänka på att kvinnorna troligen inte har kommit dit av sig själva, att det troligen 

ligger en hel organisation bakom. En eller ett par prostituerade är bara en ände 

av ett nystan, som vi kan börja nysta upp.  

 

När man börjar nysta är det viktigt att stärka upp rekvisiten i de brott man har 

upptäckt. Människohandelsbrottet är det viktigaste, men kan man inte få det så 

kanske man åtminstone kan styrka upp koppleri. Det är också viktigt att komma 

ihåg att det ofta förekommer andra brott runt människohandeln, till exempel 

våldtäkt, misshandel, olaga hot, narkotikabrott och brott mot sexköpslagen. 

Vapensmuggling, narkotikasmuggling och andra smugglingsbrott är också 

vanliga. När kvinnorna ska förhöras är det viktigt att komma ihåg att de kan 

vara hotade, eller ovilliga att berätta om sina upplevelser av andra skäl. Att 

videofilma förhören kan också vara bra, eftersom kvinnorna kan försvinna 

innan rättegången om de inte är misstänkta för något brott.   

 

Något som alla polismyndigheter kan göra är att upplysa all sin personal om 

detta, så att personalen inte avfärdar en hallick med ett litet stall prostituerade 

som ett litet, enskilt problem. Kan vi förstöra de organisationer som finns i 

Sverige, och lagföra personerna i dem, så har vi också på ett sätt förebyggt 

framtida brottslighet.  
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