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SAMMANFATTNING 

Det som framkommit under vårat arbete är att åsikterna går isär. Polismyndigheten i 

Norrbotten anser att rent juridiskt går det inte att bevisa förekomsten av 

människohandel för sexuella ändamål i deras län. De medger emellertid att 

prostitution och sexköp existerar. Länsstyrelsen och Rikskriminalpolisen (RKP) 

uppger att det formellt sett inte finns något att rapportera om människohandel i 

Norrbotten.   

 

Andra hävdar att det förekommer, bl.a. Kvinnojouren Iris i Luleå och Polisinspektör 

Ola Backe i Haparanda. De berättar att de själva sett prostitution och de anser att det 

även rör sig om människohandel. I verksamhetsplaner från Rikskriminalpolisen kan 

man läsa att den här typen av brottslighet inte bara är ett storstadsproblem utan det är 

något som finns i hela landet. Rikspolisstyrelsen (RPS) hävdar i en lägesrapport från 

2003 att Norrbotten är en ”språngbräda” för människohandel till övriga Sverige.  

 
Frågan kvarstår, hur omfattande är människohandeln i Norrbotten?  
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1. INLEDNING 

Människohandel är ett växande problem i hela landet. Vi har valt att skriva om 

människohandel för sexuella ändamål i Norrbotten. Stor del av de kvinnor som 

utnyttjas kommer från Ryssland och in via Finland, sen vidare till Sverige och 

Norrbotten.   

 

1.1 Bakgrund 

Människohandel är ingen ny företeelse. Människohandel innebär förflyttning av 

människor under slavliknande förhållanden, för sexuella ändamål, även kallat 

trafficking. Förenta Nationerna uppskattar att mellan en och fyra miljoner 

människor faller offer för människohandel varje år. Offren utnyttjas hänsynslöst 

och cyniskt när de rekryteras, transporteras, säljs och köps av människohandlare 

och medlemmar av organiserade brottsnätverk inom länder och över gränser, för 

olika ändamål. 

 

I Sverige är den här typen av brottslighet inte bara ett storstadsfenomen utan den 

är utspridd över hela landet, både i småstäder och på landsbygden. I den sjunde 

lägesrapporten från RKP (2005) konstaterar man att människohandelns 

brottslighet är spridd i hela landet. Man ser även kopplingar till annan organiserad 

brottslighet, bl.a. narkotika- och vapenbrott. Människohandel är idag världens 

tredje största organiserade brottslighet, efter narkotika och vapen, inget tyder på 

att vi börjar få bukt med problemen. 

 

I lägesrapport 5 (2003) från RKP framkommer det att Norrbottens län är en 

”språngbräda” för kvinnohandelsverksamheten till övriga Sverige och Europa. 

Polismyndigheten i Norrbotten följer aktivt utvecklingen kring handeln med 

sexuella tjänster som ökar i Barentsområdet. Detta gör de i samverkan med 

Rikskriminalpolisen och de övriga nordiska länderna, för att förebygga och 

förhindra liknande brottslighet i Sverige. 

 

Som tidigare har nämnts är trafficking en organiserad brottslighet. 

Rekryteringsprocessen är väl organiserad, någon väljer ut lämpliga offer, unga och 

fattiga flickor som inte har några bättre alternativ i hemlandet. Vid kontakten 
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lovas guld och gröna skogar. Rekryteraren ordnar med transport och biljett till 

Sverige. Väl i Sverige placeras de i lägenheter där de sen utnyttjas till att sälja 

sexuella tjänster.  

 

Det finns bekräftad information att inom organisationen finns ett straffsystem. 

Systemet kan bestå av att kvinnorna utsätts för våldtäkt, hot om våld eller våld. De 

kan även ”dömas” till att inte få ”lön” under en längre period. 

  

Många gånger låter kvinnorna bli att anmäla ”hallickarna”. Det kan bero på att 

kvinnorna är rädda och att de inte känner till sina mänskliga rättigheter. De kan ha 

dåliga erfarenheter av polis, det kan även vara så att de har falska pass och är 

oroliga för att straffas för det. Ofta har kvinnorna en skev verklighetsbild, de 

känner en lojalitet mot sina hallickar. ”De säger att deras hallick är snäll mot dem. 

För de har bett att inte bli våldtagna bakifrån och då har han inte gjort det”. Detta 

berättar Lise Tamm, åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, i 

en debattartikel. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att få en inblick i hur pass utbredd människohandeln egentligen är i 

Norrbotten. Åsikterna går isär. Under de senaste åren har det varit många 

diskussioner om det finns trafficking i Norrbotten. I ett flertal rapporter har vi sett 

tecken som tyder på att det finns människohandel i Norrbotten. Vi finner därför 

ämnet intressant och ska med det här arbetet försöka klargöra hur det ligger till.  

 

1.3 Frågeställningar 

Frågorna som kommer att behandlas i arbetet är: 

 

- Hur omfattande är människohandeln i Norrbotten? 

- Hur arbetar myndigheter och andra aktörer i Norrbotten förebyggande 

gentemot den här typen av brottslighet? Kan det förbättras? 

- Vilken lagtext styr människohandel? 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till Norrbottens län. Som tidigare nämnts i bakgrunden 

verkar Norrbotten vara en ”språngbräda” för människohandeln i Sverige. En 

annan avgränsning är att vi enbart har inriktat oss på människohandel för sexuella 

ändamål.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har inhämtat fakta och läst in oss på ämnet angående människohandel för 

sexuella ändamål och sammanfattat den. Informationen har vi bl.a fått via 

Internet: rapporter från RKP, verksamhetsplaner för Norrbottens län och 

debattartiklar från Unicef och Brottsofferjouren. Vi har också gjort ett antal 

telefonintervjuer med personer som är insatta i denna problematik.  
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2. KRIMINOLOGISKA TEORIER 

Med kriminologiska teorier avses en orientering i de teoretiska fält som handlar om 

brott och straff, avvikelse och kontroll.  

Vissa teorier underbygger det brottsförebyggande arbetet.  

 

Rutinaktivitetsteorin 

• En motiverad (brottsbenägen) gärningsman 

• Ett attraktivt objekt (sak eller person) 

• Bristande kontroll (formell eller informell) 

  

Dessa tre element skapar enligt de två kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus 

Felson förutsättningarna för att brott ska kunna begås. De hävdar vidare att det är 

tillräckligt att ett av dessa tre element inte finns för handen, för att brottet inte ska 

kunna begås. Detta resonemang gör att teorin blir intressant när brottsförebyggande 

åtgärder diskuteras. (Sarnecki, 2003) (Dahl, 2003) 

 

Neutraliseringsteorin 

En kriminologisk teori som kan användas för att förstå normförskjutningar är 

”neutraliseringsteorin”. Teorin tar avstamp i att personer som normalt sett följet lagar 

och regler, tillfälligt kan åsidosätta regelverket genom en rad olika bortförklaringar 

eller ursäkter. De neutraliseringsmekanismer Sykes och Matza beskriver är relaterade 

till de omständigheter under vilka människor lever. (Sarnecki, 2003). 

 

• Förnekande av ansvar – individen förlägger ansvaret för handlingen utanför 

sig själv. Ex. Jag hade inget val, jag hade inga pengar.  

 

• Förnekande av skada – individen förnekar eller förminskar skadan av det 

begångna brottet. Ex. hon får ju pengar för det……  

 

• Förnekande av offret – individen tillstår visserligen handlingen/brottet och sitt 

ansvar för skadan, men menar att omständigheterna kring det hela innebär att 

något offer egentligen inte finns. Grundidén är alltså att individen förskjuter 

ansvaret för det inträffande på någon annan.  
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• Fördömande av dem som fördömer – individen förskjuter fokus från sina egna 

handlingar till dem som fördömer dessa och anklagar dem för t.ex. oärliga och 

själviska motiv.  

 

• Högre lojaliteter  

 

Normaliseringsprocessen 

Normaliseringsprocessen är ett ord som ofta dyker upp i samband med 

kvinnomisshandel. 

  

Detta innebär i korthet att en person som är nertryckt i ett förhållande vänjer sig vid 

detta och identifierar sig med förtryckaren och ser våldet som normalt och deras eget 

fel.  

 

" Gradvis och smygande kan våld bli något normalt och vanligt för en kvinna. Hon 

vänjer sig vid handlingen och motivet för handlingen,. Våldet normaliseras.” 

(http://www.feminetik.se/diskutera.php?sub=4&mid=90065)  
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3. RESULTAT  

3.1 Telefonintervjuer - samtalsform 

 

Kajsa Wahlberg – nationell rapportör till Regeringen rörande människohandel. 

Kajsa säger att hon inte vet mycket om människohandeln i Norrbotten. Anledningen 

till det är att Norrbottenpolisen ska meddela till henne om det förekommer någon 

människohandel, vilket de inte har gjort. Polisen i Norrbotten säger att problemet inte 

finns i deras län.  

 

Kajsa berättar att det nyligen var en konferens i Murmansk som bland annat 

behandlade det här ämnet. Med på konferensen var Irina Enbuska (Länsstyrelsen 

Luleå), polis från Norrbotten och polis från Västerbotten.  

 

Kajsa säger att enligt polisen och ambassaden i Murmansk utfärdas det inte lika 

många viseringar till Sverige längre. Hon säger att istället för att kvinnorna kommer 

hit kan det vara så att det går bussar från Sverige till Murmansk och att sexköpen sker 

där istället. Hon har även hört att i vissa fall bjuds kvinnan till Sverige för en vecka, 

där hon får utföra hushållssysslor och sexuella tjänster. Ibland säljs kvinnan vidare till 

kompisar till mannen som bjudit in henne.  

 

Fredrik Sjömark, Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) Luleå 

Inledningsvis så menar Sjömark att det förmodligen aldrig har förnekats att 

människohandel finns i Norrbotten utan att det har getts en ganska snedvriden bild hur 

det såg ut under åren kring 2003. Sjömark berättar vidare att det i dagsläget inte finns 

några ärenden som kan definieras som människohandel. Han säger att det rent 

juridiskt inte gått att bevisa i något ärende att det rör sig om människohandel. Han 

menar här att det är just rekvisitet: ”att med användande av olaga tvång, vilseledande 

eller något annat sådant otillbörligt medel förmår någon att bege sig eller låta sig 

transporteras till ett annat land” som bland annat inte har kunnat styrkas.  

 

Sjömark anser att Norrbotten inte är förskonat från prostitution eller koppleri. Det 

finns i dagsläget ett fåtal ärenden, ca 3-5 ärenden i år gällande prostitution. Vad gäller 

koppleri har det inte avkunnats någon fällande dom alls i år.  
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Vad gäller prostitutionen i Norrbotten menar Sjömark att det ofta rör sig om en 

inhemsk prostitution. Exempelvis rör det sig om svenska medborgare som är födda 

utomlands. I Norrbotten har det bland annat förekommit att ryska kvinnor med 

svenskt medborgarskap har prostituerat sig. De har förmodligen inte verkat på egen 

hand utan har kontakter i Ryssland som hjälper dom i deras ”verksamhet”.  

 

På frågan om de hjälper kvinnorna för att komma ut ur sexhandeln säger Sjömark att 

det finns inget intresse hos kvinnorna att få hjälp, oftast för att de själva valt att 

prostituera sig.  

 

För tillfället så förekommer det ingen förundersökning gällande sådana ärenden, säger 

Sjömark.  

  

Ola Backe – polis i Haparanda  

Vid besök och intervju hos Kvinnojouren IRIS i Luleå informerades vi om att Ola 

Backe varit en betydande resurs kring arbetet om människohandel i Norrbotten. Vi 

tog därför kontakt med Backe för att höra hans version om ärendena kring 

människohandeln 

 

I telefonintervjun med Backe säger han att människohandel verkligen finns där, han 

har själv sett det under sina år som polisman i Haparanda polisdistrikt. 

 

Under fyra år hade Backe arbetat med att kartlägga och utreda hur stor omfattningen 

har varit och kanske fortfarande är. Under dessa år byggdes mycket upp kring vilka 

fordon som användes, hur transporterna gick till, vilka säljare som agerade på 

marknaden och han hade även infiltratörer som arbetade inom ”branschen” för att 

kunna få ut så mycket upplysningar som möjligt. 

 

Enligt Backe fanns det ett nätverk inom människohandeln i Norrbotten som han 

hävdar finns kvar. Han menar på att det fanns några ryska män som bjöd in flickor för 

att utföra sexuella tjänster, han vet dock inte hur stor omfattningen är i dagsläget. De 

ryska männen har under åren bytts ut, det har varit generationsväxlingar i det som har 

visat sig vara ett ”familjeföretag”.  
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I Haparanda har tipsen slutat komma in. Svaret anses ganska enkelt enligt Backe – 

intresset hos polisen har svalnat vilket resulterar i att ingen ringer in några tips till 

polisen längre. Haparandaborna vet att det inte är någon idé att lämna in tips längre, 

de vet att inget händer med dom. I och med att det under längre period har varit på det 

här viset så har människohandeln vuxit sig in i samhället. Ingen reagerar över att det 

finns längre. Man kan se det som en jämförelse med narkotikan, i början var det stort 

ramaskri över att den fanns nära inpå och man tyckte det var fruktansvärt. Det är så 

det ser ut i Haparanda och dess omgivning vad gäller människohandeln nu. Invånarna 

har helt enkelt vant sig vid problemet. 

 

Inom polisen verkar det som om problemet inte finns. Det är numera ingen som 

jobbar aktivt inom ärendet enligt vad Backe har förstått, han uttrycker det som att det 

är som en ”het potatis” och ingen vill röra i det. De poliser som arbetar idag hör sig 

för vad cheferna vill att de ska uträtta istället för att helt enkelt göra sitt jobb. Backe 

menar och tror att de inte vill göra jobbet som han själv en gång gjorde eftersom han 

blev förflyttad från den positionen. Han menar att de ser problemet men inte ”törs” 

dryfta det. När det gäller just den här typen av ärenden är det inte högt i tak, avslutar 

Backe. 

 

Irina Enbuska – koordinator för länsstyrelsen i Luleå rörande människohandel. 

Irina menar att det förebyggande arbetet måste bestå i att få männen att sluta köpa 

sexuella tjänster.  Slutar männen köpa sexuella tjänster minskar självklart efterfrågan 

och därmed minskar man antalet kvinnor som utnyttjas.  

 

Man måste våga inse och erkänna att problemet finns, detta leder till att det blir lättare 

att arbeta emot människohandel för sexuella tjänster.  

 

Irina arbetar för närvarande med ett projekt för länsstyrelsen som kommer att avslutas 

februari 2006. Målet är att samla ihop flera myndigheter för en samverkan och få ihop 

en handlingsplan. Handlingsplanen ska bland annat innehålla hur man ska gå till väga 

när man påträffar misstänkt människohandel, vart man ska vända sig när man stöter 

på problemet, vilket stöd och hjälp kvinnan kan få och polisen roll i ärendet. 
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Det som har uträttats i dagsläget är bland annat information till allmänheten om 

prostitution, pornografi och människohandel, detta för att allmänheten ska få större 

vetskap om problemen kring människohandel.  

 

Irina har även haft utbildning för polisen och kvinnojouren i Norrbotten. Irina frågade 

deltagarna om de tyckte att prostitution och människohandel är samma sak. Polis 

ansåg att så inte var fallet medan kvinnojouren ansåg det.  

 

Enligt Irina är den officiella bilden i Norrbotten att det inte förekommer 

människohandel där men att det finns prostitution. Även i Ryssland, Nordnorge och i 

Finland säger dom att det inte finns några direkta problem.  

 

I och med att länderna och invånarna har olika syn på prostitution och att det finns 

skillnader i lagstiftningen gör det att ett samarbete blir svårt. Exempelvis är det lagligt 

att sälja och köpa sexuella tjänster i Ryssland. Även Finland har annan lagstiftning än 

i Sverige. Irina säger att Sverige är det landet som jobbar mest emot detta problem.  

 

Nyligen blev det en fällande dom vad gäller köp av sexuella tjänster där tre stycken 

personer från Norrbotten och Västerbotten fick strafföreläggande. Det var polisen i 

Norrbotten som handlade ärendet.  

 

Irina talar om att Polisen på KUT:en i Norrbotten arbetar förebyggande genom att se 

över eskortfirmor på Internet. Det är den förebyggande verksamheten som Irina vet 

förekommer i dagsläget.  
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Kalle Kyösti – bovärd på Haparandabostäder 

I telefonintervju med Kalle Kyösti framkom det att Haparandabostäder tagit över alla 

bostäder i Haparanda för 10 månader sen. I och med detta så har de inte någon större 

inblick i vad som kan ha förekommit eller förekommer i lägenheterna.  

 

Ryktesvägen har Kalle hört att det finns ryskor som prostituerar sig i Haparanda. 

Kalle, som själv bor i samhället, har själv sett kvinnor som han tror skulle kunna vara 

prostituerade.  

 

Kalle hänvisade oss vidare till Jim Pelli på HSB Norr som tidigare har varit ansvarig 

för dessa lägenheter.  

 

Jim Pelli – HSB Norr 

Jim säger att de aldrig har upplevt några problem med prostituerade i lägenheterna. 

Han berättar vidare att vissa säger att det förekommer, men det har aldrig gått så långt 

att de har avhyst någon från en lägenhet.  

 

Jim nämner också att en del fastighetsskötare sett flickor i lägenheter men det har inte 

rapporterats in till HSB:s kontor. Det har inte setts som ett problem utan ”de har bara 

tyckt att det var roligt” att flickorna var där. På frågan om det finns ryska män som 

hyr någon av deras lägenheter svarar Jim, att så är inte fallet. Vad han förstår så 

kommer flickorna in via Finland och hämtas där.  

 

3.2 Intervju - samtalsform 

 

Intervju – Kvinnojouren Iris, Luleå 

Vid intervju med Eva Engman och Mildred Hedberg på Kvinnojouren Iris framkom 

det att de har arbetat aktivt mot prostitutionen i länet och då främst i Luleå och 

Haparanda. De berättar att de drivit en informationskampanj mot människohandel. I 

Sverige delades det ut broschyrer om vad människohandel är och vilka som utnyttjas 

och utnyttjar. I Ryssland, främst i Murmansk, delades det ut broschyrer och öppnades 

en telefonlinje där rysktalande personer som var insatta i problematiken svarade. Här 

fick kvinnorna möjlighet att få stöd och hjälp även information. Detta för att 
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offren/kvinnorna ska bli medvetna om vilken situation de kan hamna i när de kommer 

till Sverige. De berättar vidare att det haft ett bra och nära samarbete med Ola Backe. 

I dagsläget har de ingen sådan personlig kontakt inom polisen. De märker att tipsen 

sinar och tror att det beror på att allmänheten vet att polisen inte gör något åt 

problemet. De tips som de dock får in till kvinnojouren rörande prostitution hänvisar 

de vidare till polisen.  

 

Hans Ihrman – Kammaråklagare, Stockholm 

Vi har tagit del av föreläsning med Hans Ihrman där han berättar om sexhandelsmål. 

Vi har även haft kontakt med honom för att få hans syn på hur sexhandeln ser ut i 

Norrbotten.  

 

3.3 Vidtagna/planerade förebyggande åtgärder 

RKP har sett flera exempel på att kvinnor som har avvisats från Sverige i samband 

med inresa på grund av misstänkt prostitution därefter har kunnat resa in över en 

annan gränsort. I de fallen har det visat sig, att den person som stått som ekonomisk 

garant ofta är den hallick som kommer att styra kvinnan eller är en av hallickens 

medhjälpare. Idag har polisen ingen central registrering av de personer som 

direktavvisas i samband med gränskontroll. Det finns inte heller något register över 

personer som agerat ekonomiska garanter för andra i samband med inresa. Detta gör 

att det blir mycket svårt för polisen att ingripa tidigt mot misstänkta fall av 

människohandel och att samla bevis mot de personer som biträtt hallickar i samband 

med inresa. 

I många fall är det den svenska gränskontrollen som först kommer i kontakt med 

kvinnor som transporteras till Sverige. Gränskontrollen kan utgöra ett viktigt led i 

utredningen, men detta förutsätter att den personalen har getts kunskap om hur dessa 

fall skall identifieras och vad som initialt skall göras. (Människosmuggling och offer 

för människohandel, SOU 2002:69, Stockholm 2002) 

 

Rikskriminalpolisens förslag är att RKP ger ut lägesrapporter om handel med kvinnor. 

De har innehållit bl. a. Följande förslag till åtgärder; Personal på ambassader och 

konsulat som ansvarar för och handlägger konsulära frågor bör utbildas för att lättare 

kunna upptäcka inbjudningar och viseringsansökningar som kan misstänkas vara led i 
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människohandel. Tyngdpunkten bör läggas på utlandsmyndigheter i de regioner som 

svarat för den största ökningen av kvinnohandel riktad mot Europa. 

 

Den kunskap som idag finns om vilka utredningstekniker som behövs måste spridas 

över hela landet och inte stanna hos de polismyndigheter som haft utredningar om 

människohandel.  

 

Det finns nu inom polisen en förhållandevis bred kunskap om handel med kvinnor. 

Kunskaperna ger bättre färdighet att uppmärksamma och agera på ett tidigt stadium. 

Det är emellertid också viktigt att det avsätts resurser för detta arbete. I samband med 

Schengeninträdet anställdes t.ex. ett stort antal passkontrollanter som har visat prov på 

god iakttagelseförmåga och rapporteringsbenägenhet. Inrättandet av de internationella 

åklagarkamrarna innebär att åklagarkompetensen på området koncentreras. En 

utbildning för landets kamrar har inletts och bör förbättras. 

 

Kriminalunderrättelsetjänster och gränskontrollerna bör ha ett nära samarbete och 

arbetet i gränsen bör vara mer underrättelsestyrt. Det betyder att man vid 

gränskontroll samlar in uppgifter och ställer frågor utifrån samband och trender som 

uppfattas av enheter med nationell överblick. Därför behövs också kunskaper om vad 

som krävs för att underlätta utredning och lagföring. En särskild utbildningsinsats för 

gränskontrollpersonal bör därför genomföras. Dessutom är det angeläget att få en 

kartläggning av problematiken med människohandel liksom en uppfattning om 

omfattningen av handel via Internet. (Människosmuggling och offer för 

människohandel, SOU 2002:69, Stockholm 2002) 

 

Kvinnojouren Iris har tidigare haft en informationskampanj mot människohandel i 

samarbete med organisationer i Murmansk och Moskva. Den gick ut på att nå ut med 

informationen, utnyttja inte kvinnor, ta ditt ansvar. I Sverige delades det ut broschyrer 

om vad människohandel är och vilka som utnyttjas och utnyttjar. I Ryssland, främst i 

Murmansk, delades det ut broschyrer och öppnades en telefonlinje. Detta för att 

offren/kvinnorna ska bli medvetna om vilken situation de kan hamna i när de kommer 

till Sverige. (Intervju, Kvinnojouren Iris, Luleå, 051004) 
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Länsstyrelsen har haft ett projekt som innefattade information till allmänheten rörande 

prostitution, pornografi och människohandel. (Telefonintervju, Irina Enbuska, 

051014) 

3.4 Lagtext – människohandel för sexuella ändamål 

Syftet med att juridiskt förklara vad människohandel innebär, är att visa på hur svårt 

det är att på ett konkret sätt få fram bevis för att människohandel förekommer. 

Eftersom domen många gånger blir koppleri istället för människohandel för sexuella 

ändamål tar vi även upp kopplerilagen. 

 

Människohandel som brottstyp sägs vara en form av kedjebrottslighet av mycket 

komplex natur. Brottsligheten kan organiseras på olika sätt, med fler eller färre länkar 

i kedjan. Det framstår ibland som en tillfällighet i vilket led tvång, vilseledande eller 

otillbörligt medel används. 

 

Människohandel för sexuella ändamål - 4 kap. 1 a § BrB - Den som i annat fall än 

som avses i 1 §, med användande 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 eller 4 §, 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 avlägsnande av organ, eller 

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

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

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

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

2. från annan tar emot kontrollen över en person. 

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt 

arton år skall dömas för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel 

anges där har använts. 

 

Människohandel omfattar tre huvudsakliga instrument.  
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Det första elementet är åtgärder för genomförandet av själva handeln 

(handelsåtgärder). Här kan nämnas rekrytering och transport av människor. Hit hör 

också förfaranden som att ta emot eller inhysa offren. Vidare ingår här att föra över 

människor som är föremål för handeln mellan rekryterare och agenter eller s.k. 

mottagare.  

 

Det andra elementet är de otillbörliga medel som används för att få offren att 

underkasta eller foga sig. Med otillbörliga medel menas olaga tvång eller 

vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller något annat sådant 

otillbörligt medel.  

 

Det tredje elementet är syftet med handeln. Det signifikanta för brottet 

människohandel är att förfarandena alltid syftar till någon sorts efterföljande 

utnyttjande av offret. Utnyttjandet består ofta i att offret utnyttjas för sexuella 

ändamål, handeln kan även ske för t.ex. utnyttjande av en persons arbetskraft. Det kan 

även vara en kombination av detta och under närmast slaveriliknande former. 

 

Förutsättningarna för att ett brott ska föreligga är att gärningsmannen har företagit 

vissa åtgärder, som genomförs och möjliggjorts genom ett otillbörligt medel och för 

ett visst syfte. Samtliga dessa moment måste föreligga för att bestämmelsen ska bli 

tillämplig. Alla åtgärder kan begås inom ett och samma land då det inte längre finns 

något krav på att det ska vara gränsöverskridande.  

  

För att kontroll ska anses ha uppnåtts krävs att offret ska vara i en trångmålsliknande 

situation eller faktisk beroendeställning i förhållande till gärningsmannen. Det krävs 

att offret står under ett tryck som är av allvarlig betydelse för henne, och för hennes 

förmåga att förändra sin situation. Kontrollen kan bestå i att offret hålls inlåst eller 

står under ett kontinuerligt hot.  

 

Utnyttjande för sexuella ändamål äger rum då offret ska utsättas för brott enligt 6 kap 

1§ (våldtäkt och grov våldtäkt), 6 kap 2§ (sexuellt tvång eller grovt sexuellt tvång), 6 

kap 3§ (sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt utnyttjande), samt 6 kap 4§ ( sexuellt 

utnyttjande av underårig). Sådant utnyttjande kan också ske genom att offret utsätts 
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för ”tillfälliga sexuella förbindelser” eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål. 

Här med avses i första hand prostitution.    

 

Kan den otillbörliga påverkan som krävs enligt människohandelslagen inte visas, kan 

gärningen komma att bedömas som grovt koppleri. (Prop. 2001/02:124, prop. 

2003/04:111), (Författningskommentar, Norstedts juridik, www.nj.se) 

 

Koppleri - 6 kap 12§ BrB - Den som främjar eller på annat otillbörligt sätt 

ekonomiskt utnyttjar att annars har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, 

döms för koppleri. Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får 

veta att lägenheten helt eller delvis används för tillfälliga sexuella förbindelser mot 

ersättning och inte för vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att 

upphöra, ska han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, 

anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar.  

 

Främjandet kan ske på olika sätt, t.ex. genom att hålla bordell, upplåta en lokal eller 

lämna anvisning på prostituerades adresser. Även psykisk påverkan, som inte är 

alltför obetydlig, av en annan person som leder till att den andre beslutar sig för att 

börja eller fortsätta med prostitution kan utgöra främjande. Så långt som till tvång och 

förledande behöver det inte ha gått, men sådant omfattas också. Det krävs inte att 

gärningsmannens främjande åtgärd lett till att annan person prostituerat sig, är övriga 

krav uppfyllda är det tillräckligt att gärningsmannen skapat en möjlighet eller 

underlättat för den andre att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot betalning. 

Transport och vakthållning kan vara ett främjande. (Författningskommentar, 

Norstedts juridik, www.nj.se) 

 

Jordabalken 12 kap 42 § - Hyresrättens förverkande  

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra 

i förtid, 

9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet 

eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en 

inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.  
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Bostadsrättslagen 7 kap 18 § - Förverkande  

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, 

med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§, förverkad och föreningen således 

berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, 

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller 

därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår 

brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.  

 

3.5 Resultatsammanfattning 

Via den informationsinhämtning som vi tidigare nämnt i arbetet  har vi kommit fram 

till resultatet att i Norrbotten finns det inget att rapportera gällande människohandel 

för sexuella ändamål.   

 

Anledningen till att det inte finns något att rapportera om människohandel för sexuella 

ändamål i Norrbottens län, kan vara just för att det är en komplex brottslighet och 

därmed svårt att få fram bevis som håller i en rättegång. Även okunskap och ovilja till 

att ta tag i problemet kan vara bidragande faktorer till att det inte finns några ärenden 

eller domar gällande människohandel i Norrbotten. 

 

Det krävs ett aktivt sökande efter den här typen av brottslighet. Detta kan ske genom 

spaning, kartläggning och inte minst genom en uttalad vilja inom myndigheten att få 

bukt med problemet. Som det ser ut nu finns inte problemet om man ser till 

Norrbottenspolisens rapportering till RKP, men enligt rapporter från RKP 

förekommer det likväl människohandel i Norrbotten. Kammaråklagare Hans Ihrman 

säger; ”Det är inte en fråga om något existerar utan istället en fråga om man vet var 

man skall leta och om man verkligen vill”. Polisen i länet vet att det förekommer 

prostitution och att det finns ”eskortfirmor” på nätet. Under en föreläsning om 

sexhandelsmål säger Ihrman, ”Kan prostitution lokaliseras, kan människohandel 

identifieras”. (Föreläsning om sexhandelsmål, Hans Ihrman, 050928) 

 

Vi anser att det är viktigt att få inblick i hur människohandelslagen ska tolkas då den 

är svår att förstå. Kopplerilagen har vi med därför det många gånger blir brottet 

koppleri istället för människohandel.  Vi har även tagit med lagar som rör förverkande 

av lägenheter då det är en viktig del i det förebyggande arbetet.  
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4. DISKUSSION  

Så länge det finns stora pengar att tjäna är det svårt att göra någon förändring hos de 

personer/huvudmän som organiserar människohandeln. Det är även svårt att ändra 

attityder som finns i de länder där många kvinnor rekryteras, i detta fall främst 

Ryssland. De har inte samma lagstiftning som vi har i Sverige, det är inte olagligt att 

sälja och köpa sex i Ryssland. Istället får man gå in med förebyggande åtgärder hos 

offren/kvinnorna och sexköparna för att få dem att komma till insikt.   

 

4.1 Våra funderingar på åtgärder  

Enligt rutinaktivitetsteorin gäller det bland annat att försvåra för gärningsmannen och 

då menar vi de som organiserar människohandeln. Detta kan bostadsföretagen göra 

genom att förverka hyres-/bostadsrätten, med andra ord, ta bort det attraktiva objektet. 

För att det här ska fungera är det nödvändigt att bostadsföretagen blir medvetna om 

sina rättigheter/skyldigheter. Får uthyraren veta att prostitutionsverksamhet pågår i 

lägenheten skall han eller hon för att undgå straffansvar göra vad som skäligen kan 

begäras av denne för att få upplåtelsen att upphöra.  

 

Enligt lagtexten i Jordabalken 12 kap 42 § - är hyresrätten förverkad och hyresvärden 

berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid, om lägenheten helt eller till 

väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är 

brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för 

tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 

 

Enligt lagtexten i Bostadsrättslagen 7 kap 18 § kan nyttjanderätten till en lägenhet 

som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som följer av 

19 och 20 §§, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp 

bostadsrättshavaren till avflyttning, om lägenheten helt eller till väsentlig del används 

för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till 

en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella 

förbindelser mot ersättning. 

 

Koppleri 6 kap 12 § BrB - ”Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en 

lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga 
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sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att 

få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller 

återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar” 

 

Ytterligare ett sätt att påverka den motiverade gärningsmannen, i detta fall 

sexköparen, är med information. Här försöker vi även påverka gärningsmannens 

förnekande av skada av offret. Informationen bör handla om att de prostituerade 

kvinnor inte gjort ett fritt val, att den som köper en kvinna för att ha sex begår ett 

brott, att köpa sex av en kvinna inte hjälper henne ur fattigdom, att pengarna inte går 

till kvinnorna själva utan till hallicken och att när de köper en kvinna stödjer de den 

organiserade brottsligheten i landet.  

 

Det finns även andra sätt att angripa problemet på enligt rutinaktivitetsteorin och det 

är att eliminera det ”attraktiva objektet”. Detta kan man göra genom kampanjer för att 

påvisa att problemet fortfarande finns och kommer att fortsätta vara ett problem i 

framtiden om inget görs. Kampanjen som kvinnojouren tidigare har gjort, rörande 

information till kvinnorna, är ett bra exempel på hur en kampanj kan se ut i framtiden. 

Här kommer även normaliseringsprocessen in, här får vi upp ögonen hos kvinnan som 

redan befinner sig i situationen. 

 

Inom polisen kan man gå ut till allmänheten och informera om att de jobbar med och 

emot människohandel för sexuella ändamål. Allmänheten ser mer än polisen och 

därför ar det viktigt att polisen får in tips från dem, tipsen är en viktig del i arbetet för 

att komma  vidare i utredningarna.   

 

Ett av problemen i Norrbottens län är att gränsen till Finland och Norge inte har 

någon gränskontroll. Kontrollen sker vid gränsen mellan Finland och Ryssland, väl 

inne i Finland är det fritt fram att ta sig vidare till Sverige. De förebyggande 

åtgärderna som kan göras i Sverige är att utvidga den inre utlänningskontrollen. I 

många fall avvisas kvinnan bara på grund av materiella eller formella skäl, frågan 

ställs inte hur och varför de har kommit till Sverige. Här behöver det göras en 

kartläggning över personer, fordon och bostäder som har använts samt även ta reda på 

hur kvinnan kommit in i landet, vad hon har gjort, hur hon har tjänat sitt uppehälle, 
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vem som har varit garant åt henne om hon själv inte hade egna ekonomiska medel, var 

har hon bott,  mm.  

Det finns en åsikt hos vissa poliser att kvinnan själv har valt att prostituera sig och att 

de inte vill ha någon hjälp av polis och att de inte heller är villiga till att hjälpa polis i 

en utredning. Om så är fallet kan det i vilket fall som helst skrivas ett 

underrättelseuppslag.  

För att få det här att fungera krävs det vidareutbildning av personal/polis om vad 

människohandel för sexuella ändamål är, hur man ska bemöta kvinnan och förstå 

vilken situation hon är i. De behöver veta hur de ska gå till väga när de stöter på den 

här typen av brottslighet och vad som krävs för att det i en framtida rättegång ska 

kunna bevisas att det rör sig om människohandel.   
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4.2 Förslag till förebyggande åtgärder, Länsstyrelsen i Luleå  

Irina Enbuska på länsstyrelsen i Luleå håller på med ett projekt som beräknas vara 

klart i februari 2006. Hennes mål med projektet är att få igång ett samarbete med olika 

myndigheter. Hon menar på att man måste få en samsyn, våga säga att 

människohandel för sexuella ändamål finns. Har man fått den förståelsen går det 

betydligt mycket lättare att arbeta fram en fungerande handlingsplan. I 

handlingsplanen bör det framgå hur man ska göra när man stöter på den här typen av 

brottslighet, vart man ska vända sig, polisens roll mm.  

 

4.3 Synpunkter för och emot resultatet 

Det som talar för resultatet - polisen i Norrbotten hävdar att de gör efterforskningar 

via nätet och kollar upp de eskortfirmorna som finns där. De säger att rekvisiten för 

människohandel inte är uppfyllda, utan att det som kan bevisas är att det finns 

prostitution och i vissa fall koppleri.  

 

Kajsa på RKP har inget att rapportera om människohandel i Norrbotten eftersom hon 

inte fått någon information om det från polisen i Norrbotten. Kajsa tror att sexköpen 

istället sker i Murmansk och att det går bussar över dit med svenska män. Hon tror 

även att ryska kvinnor bjuds in till Sverige under en vecka för att uträtta 

hushållsarbete och utföra sexuella tjänster. Det finns inga konkreta bevis på att så 

sker, vare sig att bussar går över till Murmansk eller att kvinnor bjuds in till Sverige. 

Hon berättar även att från ambassaden i Murmansk meddelas att det inte längre 

utfärdas lika många viseringar som förut. Detta kan tyda på att det inte är lika många 

ryska kvinnor som kommer in i Sverige längre. 

 

Irina på länsstyrelsen säger att officiellt finns det inget att rapportera om 

människohandel i Norrbotten.  

 

Det som talar emot resultatet - det har bevisats att det finns prostitution och att det 

finns utländska kvinnor som prostituerar sig. ”Kan prostitution lokaliseras, kan 

människohandel identifieras” (Hans Ihrman).  Vi vet att det har förekommit 

koppleriverksamhet då det finns en fällande dom på det i år och tre stycken har fällts 

för sexköp i år. Det är även konstaterat att det finns eskortfirmor på nätet. Enligt 
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lägesrapporter från RKP finns det människohandel i hela Sverige, både i stora och 

små städer, så varför ska Norrbottens län vara förskonat!   

 

En åsikt hos en del poliser är att kvinnan själv har valt att prostituera sig och att de 

inte vill ha hjälp av polis och att de heller inte är villiga att hjälpa till i utredningen. 

Dessa fördomar inom polisen gör att detta brott inte är prioriterat. 

 

Kalle och Jim på Haparandabostäder är medvetna om att det kan finnas prostitution i 

Haparanda. De säger att det funnits ryska flickor i deras lägenheter som kan 

misstänkas prostituera sig, men de anser att de inte har tillräckligt starka bevis för att 

en anmälan skall göras. 

 

Genom samtalen med Kvinnojouren och Polisinspektör Ola Backe framkommer  att 

prostitution förekommer i Haparanda. De har själva sett hur handeln har gått till på 

gatorna. Men de menar på att det är svårt att bevisa och att invånarna har accepterat 

prostitutionen i samhället, vilket också försvårar arbetet emot prostitution. 

 

Fredrik Sjömark på  KUT:en i Luleå får frågan om de hjälper kvinnorna att komma ut 

ur sexhandeln. Sjömark säger att det finns inget intresse hos kvinnorna att få hjälp, 

oftast för att de valt själva att prostituera sig.  

Ola Backe, som tidigare har arbetat mot människohandel i Norrbotten, nu som polis i 

Haparanda, och Kvinnojouren Iris är rörande eniga om att det förkommer 

människohandel i Norrbotten, men att det arbetas för lite med problemet. 

Kvinnojouren kan kanske inte se de juridiska gränserna mellan prostitution och 

människohandel. Ett bra exempel på det är att Irina Enbuska under en utbildningsdag, 

där kvinnojour och polis var närvarande, slängde ut frågan ”om prostitution och 

människohandel är samma sak”, kvinnojouren ansåg att det var samma sak medan 

polisen inte ansåg det.  
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Vi ställer oss tvekande till uppgifterna om att det inte förekommer människohandel 

för sexuella ändamål i Norrbotten. Vi är rörande överens med kammaråklagare Hans 

Ihrman, ”Kan prostitution lokaliseras, kan människohandel identifieras”. Problemet 

verkar bestå i att ingen vet hur man ska handskas med detta problem och istället för 

att försöka göra något åt det förnekar man att det finns.  

 

Man skyller på att det är svårt att bevisa. Vi säger att det är ren och skär ovilja!  
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