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                                            Sammanfattning 

 

Med denna rapport vill vi undersöka samverkan mellan svensk polismyndighet och frivilli-

ga organisationer i arbetet med människohandelns kvinnliga offer.  

Trafficking är världens tredje största organiserade brottslighet och är mycket tidskrävande vid 

utredningar i form av tid, pengar och personal. Bakgrunden till att kvinnor frivilligt lämnar 

sina hemländer är att det utlovas arbete med goda förtjänstmöjligheter i andra länder, då dessa 

kvinnor oftast lever i social desorgansiation faller de lätt offer för människohandeln. 

 För att kunna utröna omständigheterna beträffande samverkan har vi använt oss av 

års/lägesrapporter från polisen, artiklar, föreläsningar samt studentlitteratur. 

Vi har funnit att ett Eu-projekt, Samverkan mot Trafficking, har tillsatts för att förbättra arbe-

tet mot människohandel där de ideella organisationerna och polismyndigheten har en form av 

nätverk som heter Samverkan mot Trafficking. I samband med att vi fördjupade oss i polisens 

arbete mot människohandeln fann vi att Västra Götalands polismyndighet är den myndighet 

som har den mest centrala rollen i arbetet. Därav har vi utgått från Västra Götalands polis-

myndighets arbete mot människohandel. Beträffande nätverket Samverkan mot Trafficking 

fann vi en rad olika ideella organisationer som samlats under detta namn, däribland Caritas 

Sverige, Baltic Ferm, Kvinnoforum samt olika kyrksamfund. De ideellas arbete syftar till att 

hjälpa kvinnorna i den stödjande fasen, medan polisens arbete utgår ifrån den brottsutredande 

verksamheten. 
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1  Inledning 

 
Trafficking är det internationella ordet för människohandel. Människohandel är ett brott 

med förödande omfattning och konsekvenser. Varje år utnyttjas miljontals människor runt 

om i världen av traffickingindustrin. 

Människohandeln kan ha flera syften såsom handel med kvinnor för sexuella ändamål, 

människohandelns offer kan också utsättas för tvångsarbete, slaveri, organhandel eller 

andra former av utnyttjande. Cirka 70 procent av de kvinnliga offren luras in i sexhandel. 

De utnyttjas, säljs och misshandlas både psykiskt och fysiskt. Det är heller inte ovanligt att 

dessa kvinnor även får utföra andra brottsliga gärningar såsom snatteri och rån.  

I Europa har trafficking, med starka band till sexindustri, korruption och organiserad brotts-

lighet, snabbt blivit ett av de absolut största sociala problemen. Förenta Nationerna upp-

skattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för 

människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. 

Till Sverige förs det in mellan 400-600 kvinnor och barn varje år. De rekryteras, transporte-

ras, säljs och köps av människohandlare och medlemmar av organiserade brottsnätverk 

inom länder och över gränser, med avsikt att hänsynslöst och cyniskt utnyttjas. Trafficking 

är vår tids slaveri och de mest utsatta är just barn och kvinnor. 

 

Intresset för detta ämne växte fram under föreläsningen med Greger Casselborg, som 

beskrev problematiken med arbetet ur polisiär synpunkt. Dels för att det är ett svårupptäckt 

brott på grund av den dolda verksamheten, som är i ständig förändring genom t ex Internet 

annonseringar. Det kräver dessutom mycket tid och resurser från polisen för spaningsverk-

samheten. Vi tycker ämnet är intressant samtidigt som det berör oss mycket, vi har svårt att 

hur förstå hur någon kan ta sig rätten att köpa en annan människa i dagens samhälle och 

vad som händer med kvinnorna efteråt. 
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1.1  Bakgrund 

Bakgrunden till att kvinnor, oftast unga tjejer, lämnar sina hemländer är att de utlovas arbe-

te med goda förtjänstmöjligheter i andra länder. Tjejerna luras in i denna verksamhet till 

viss del, men det förekommer också att kvinnorna har viss vetskap om att det kan röra sig 

om sexuella tjänster, men inte under de hemska förhållanden som de oftast hamnar i. 

Människohandel är inget nytt problem men förefaller ha växt i omfattning på flera håll i 

världen. Under senare år har problemen också fått internationell uppmärksamhet. Männi-

skohandel kan till stor del ses som ett symptom på relativ och absolut fattigdom samt ett 

resultat av bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. 

I Sverige arbetar flera myndigheter såsom polis och åklagarmyndigheten liksom enskilda 

organisationer ex Caritas och Baltic ferm mot människohandel och för att stödja dessa som 

blivit offer för handeln. Sida som är en statlig organisation bistår de ideella organisationer-

na med pengar för att stödja olika projekt som t ex arbetet mot människohandeln. 

Bakomliggande orsaker till trafficking kan uppstå genom politiska och ekonomiska, sociala 

samt kulturella faktorer. Handeln kan vidare analyseras utifrån utbud respektive efterfråge-

perspektiv. Finns det ingen efterfråga finns knappast någon marknad.  

Att främja demokratin och minska sociala orättvisor och öka jämställdheten mellan könen 

är mål som Sverige ställer för utvecklingssamarbeten. 

 

1.2   Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka samverkan mellan olika mydigheter beträffande 

människohandeln med kvinnor för sexuella ändamål. Vi kommer att beröra bakomliggande 

orsaker till människohandeln ur ekonomiska och sociala aspekter. Vårt fokus kommer dock 

att ligga på några av de ideella organisationernas arbete mot trafficking och Västra Göta-

lands polismyndighets arbete med dessa frågor.  
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1.3  Frågeställningar 

Har svensk polis något samarbete med andra aktörer i kampen mot människohandeln? 

Hur ser en eventuell samverkan ut?  

 

1.4  Avgränsningar 

Eftersom människohandel är ett brett område, har vi valt att rikta in oss på handel med 

kvinnor från Baltikum för sexuella ändamål. Anledningen är att det stora antalet kvinnor 

som utsätts för människohandel kommer just från Baltikum. Avgränsning kommer vidare 

att ske i form av att se hur några av de ideella organisationerna respektive Västra Götalands 

polismyndighets arbetar mot människohandels offer.  

 

1.5   Tillvägagångssätt 

För att få kunskap om ämnet började vi söka fakta via olika källor på Internet, t.ex. 

www.polisen.se, Samverkan mot trafficking samt Sida. Vi använde oss vidare av tidnings-

artiklar, studielitteratur, Rikspolisstyrelsen årsrapporter, personaltidningen Länsmannen i 

polismyndigheten Västra Götaland samt Rikskriminalpolisens lägesrapport nr 7- 8. Vi har 

haft stor användning av Sarneckis bok Introduktion till kriminologi för att förstå den teore-

tiska bakgrunden vid trafficking. Filmen ”Lilja 4-ever” gav oss en inblick i hur verksamhe-

ten med människohandeln kan se ut, som för övrigt visas som undervisningsmaterial inom 

Västra Götalands polismyndighet. 
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2 Teoretiska utgångspunkter  

Vi sökte kunskap till orsaken att människor hamnar i människohandel, vilket vi fann i olika 

teorier. De teorier som vi valt att relatera till är den Socialekologiska teorin när det gäller 

bakomliggande orsaker till att kvinnor lämnar sitt hemland för prostitution. När det gäller 

återanpassningen för kvinnorna fann vi att teorin Symbolisk interaktionism var passande för 

att beskriva hur omgivningens syn och reaktion på våra handlingar präglar oss.  

 

2.1  Socialekologiska teorin 

Teorierna till de bakomliggande brottsorsakerna kan vara många men de grundläggande 

som har ekonomisk och social förankring är den Socialekologiska teorin, social desorgani-

sation. 

 

Det innebär att man riktat in sig på storstadens evolution, vilken delades in i olikartade un-

derpopulationer eller olika zoner. Utefter brottsstatistik delades staden i fem zoner och där 

skilde sig den ekonomiska och sociala situationen hos människorna åt. 

Sett efter brottslighet var det zon 2 som utgjorde den största brottsligheten. Zon 2 var sta-

dens äldsta del som successivt invaderats av affärer och industri. En övergångszon eller ett 

slumområde, där säsongsarbetare och fattiga bodde. Områdena brukade vara billiga i väntan 

på att det centrala affärsdistriktet skulle ta över. Människor som bodde där var fattiga, ofta 

nyanlända emigranter, som trodde att detta bara var tillfälligt. Familjerna var ofta splittrade, 

skolor, kyrkor och föreningsliv saknades. 

 I dessa fattiga områden finns normer och värderingar som stödjer brottsligt beteende och 

dessutom är tillräckligt starka för att styra de ungas beteende. I den här typen av områden är 

valet av brottslig livsstil en lösning på problem som fattigdom, bristfällig utbildning, arbets-

löshet.(Sarnecki, 2003) 

 

Forskarna menar att orsakerna till brottsligheten inte låg i människornas etniska bakgrund, 

utan i de omständigheter under vilka de levde. Här måste människor känna ett enormt utan-

förskap, de har sällan jobb, dålig utbildning och de yngre fogas lätt samman med en tydlig 

bitterhet mot samhället. Eftersom de saknar en bra utbildning och inte får jobb saknar de 
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således medel för att kunna leva i samma standard som de i högre samhällsklass.(Sarnecki, 

2003) 

 

 
2.2  Symbolisk interaktionism 

George Herbert Mead (1863-1931) är grundaren till teorin. Meads menar att den personliga 

identiteten/självmedvetandet som var och en av oss äger, har ett socialt ursprung och upp-

står i vårt samspel med andra människor. Den bild som vi själva ser oss genom formas efter 

en avspegling hur andra ser oss. Det kan liknas vid ett spegeljag, dvs. utifrån hur andra ser 

på oss och deras respons på hur vi beter oss. Enligt Mead har en människa både subjekts- 

och objektsperspektiv på sig själv. Detta innebär att kan se sig själv som andra ser på en 

eller som man själv tror att andra ser på en.(Sarnecki, 2003) 

Teorin behandlar frågan om hur vår bild av oss själva utvecklas i symboliskt samspel med 

andra individer. Genom att internalisera andras reaktioner av oss själva bygger vi steg för 

steg upp vår egen självbild. När våra närstående eller andra viktiga personers bild av oss 

förändras och förmedlas till oss, förändras också vår egen självuppfattning; en process som 

pågår under hela livet.(Sarnecki, 2003) 

 

2.3  4 Kap. lag om brott mot frihet och frid 

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 me-

del 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, 2, 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 avlägsnande av organ, eller  
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4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för 

människohandel till fängelse i lägst 2 och högst 10 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 annan tar emot kontrollen över en person. 

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt 18 år 

skall dömas för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges 

där har används. 

Är ett brott som avses i första –tredje styckena mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra 

år.(Lag 2004:406, BrB 4 kap 1a §) 

 

3  Resultat 

Det finns flera aktörer som arbetar mot trafficking, en av dem är en konstellation som heter 

Samverkan mot trafficking. I denna konstellation ingår ett flertal ideella organisationer så-

som Caritas, Baltic Ferm, Kvinnoforum m fl. Även kyrkan och polismyndigheten är enga-

gerad i detta.  

3.1  Samverkan mot trafficking 

År 2005 startade utvecklingspartnerskapet Samverkan mot trafficking. Ett samarbete där 

myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet ingår. 

 

Samverkan mot trafficking är ett utvecklingspartnerskap inom den Europeiska socialfon-

dens Equal-program som skall pågå under en 3-års period.  

  

Partnerskapet består av Baltic Fem, Caritas Sverige, Män för Jämställdhet, Hela Männi-

skan, Kvinnoforum, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Polismyndigheten i Västra Göta-

land, Prostitutionscentrum Stockholms Stad, Södermalms Baptistförsamling, Världskultur-

museet/Statens Museer för Världskultur och Åklagarmyndigheten.  
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Andra deltagare och medfinansiärer är Migrationsverket i Stockholm, Göteborg och 

Malmö, Länskriminalpolisen i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm och Skåne, Göte-

borgs stad - Cityenheten och kris- och jourverksamheterna, Prostitutionsgruppen i Malmö, 

Polismyndigheten i Skåne samt Göteborgs universitet.  

(http://www.samverkanmottrafficking.se/samv.asp) 

 

 

Samverkan mot trafficking arbetar för en minskad människohandel. De arbetar också med 

åtgärdsprogram för återvändandet till stöd för de kvinnor, flickor som utsatts för människo-

handel. 

 

De arbetar för att få till en attitydförändring, för att prioriteringar skall uppnås såväl hos 

myndigheter liksom samhällets civila krafter, kyrkosamfund och kulturinstitutioner samt 

hos den enskilda människan. Det sker genom kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, ut-

vecklande av gemensamma strategier och samhällelig debatt omkring människohandel av-

seende dess strukturella, ekonomiska och köns baserade orsaker samt dess konsekvenser för 

den enskilda människan. 

Samverkan mot trafficking vill få till stånd ett utökat samarbete mellan myndigheter och 

ideella organisationer, såväl nationellt som internationellt och de vill utveckla metoder och 

rutiner för att effektivisera lagföringen mot brottslingar. 

Offer för människohandel skall kunna erbjudas ett bra och samställt stöd och hjälp till att 

hitta nya vägar till försörjning skall skapas, både i preventivt och rehabiliterande syfte. 

  

Samverkan mot trafficking kommer att utveckla konkret samarbete i Sveriges storstadsre-

gioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, där ömsesidigt erfarenhetsutbyte samt lokalt för-

ankringsarbete vad  avser lagföring kommer att effektivisera arbetet mot människohandel. 

Samverkan mot trafficking kommer att skapa nätverk på regional, nationell och internatio-

nell nivå av ideella organisationer, kyrkor, samfund, myndigheter som på så sätt komplette-

rar redan befintlig verksamhet och insatser men även utvecklar nya stödinsatser för de ut-

satta kvinnorna samt skapar nya arbetstillfällen för kvinnor både i Sverige och internatio-

nellt. Genom kontakter på regional, nationell, och internationell nivå vill man ta till vara 
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den kompetens som finns avseende stöd, rehabilitering och attitydpåverkan när det gäller 

människohandel och utveckla nya samverkansformer och metoder för att arbeta mot männi-

skohandel. (http://www.samverkanmottrafficking.se/fragor.asp) 

 

3.2  Stöd efter återvändandet 

I Sverige har kyrkan och de frivilliga organisationerna fyllt en viktig funktion för kvinnor 

som fallit offer för människohandel och kan, genom sin representation i kvinnornas ur-

sprungsländer, vara en viktig aktör när det gäller långsiktig och värdigt individuellt stöd 

och rehabilitering efter ett återvändande. Kyrkorna och de frivilliga organisationerna kan 

ofta fylla en viktig funktion i det individuella arbetet såväl i Sverige som i ursprungsländer-

na. Kyrkorna har en närvaro och en ställning som fungerar mycket väl för konkreta stödin-

satser för de utsatta. Redan i dagens Sverige finns det starka band mellan olika kyrkliga 

samfund, i och med detta så görs många bra insatser för kvinnorna. Dessa nätverk kan dock 

vidareutvecklas och bli mer systematiserade för att uppnå bättre effektivitet.  

Målen för kyrkorna respektive de ideella organisationerna är att skapa en mötesplats för 

organisationer i Sverige som arbetar mot människohandel internationellt. De verkar även 

för ett utökat samarbete med dessa aktörer. Vidare vill de även öka kunskapen generellt om 

människohandel och detta görs genom informationsspridning på olika nivåer för att männi-

skor i allmänhet ska bli mera insatta och förstå konsekvenserna av människohandel. Skapa 

mobila resursteam som snabbt kan sättas in vid behov, utveckla det teamet så att det anpas-

sas just för den specifika kvinnan som utsatts. Kyrkorna och de ideella organisationerna vill 

även sätta fokus på EU: s sysselsättningsstrategi för att skapa alternativ till de människor 

som fallit offer för människohandeln. (www.samverkanmottrafficking.se/fragor.asp) 
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3.3  Polisens arbete 

 
År 2005 startade EU ett utvecklingspartnerskap, Samverkan mot trafficking, som nämnts 

ovan där Polisdistriktet Västra Götaland är delaktiga och har en central roll. Redan 2001 

startades i Västra Götaland en traffickinggrupp som ett projekt men som numera ingår i den 

ordinarie verksamheten. Projektet Samverkan mot trafficking kommer att pågå under en 

treårsperiod. Målet är att skapa bättre och effektivare rutiner för att skydda människohan-

delns offer och få hallickarna och sexköparna åtalade och dömda. Nätverket är mycket vik-

tigt för att kvinnorna skall kunna lita och känna förtroende för aktörerna som arbetar med 

trafficking. Ofta har kvinnorna tappat tilltron till människor överlag i samband med vad de 

blivit utsatta för. För att åstadkomma ett bra omhändertagande av dessa offer krävs det sär-

skilda kunskaper både psykologiskt och medicinskt om vad dessa offer behö-

ver.(Länsmannen 2/2006) 

 

Polisen i Västra Götaland har tre konkreta mål.  

 

1. De ska informera om sexslavhandeln. Identifiera offer, hallickar och sexköpare. 

2. Stödja och skydda kvinnan. Exempelvis med skyddad identitet och/eller boende.  

3. Fånga och lagföra hallickarna och sexköparna.(Länsmannen 2/2006) 

 
 Traffickinggruppen i Västra Götaland är direkt underställd chefen för länskriminalpolisen 

och består av en insatschef, en spaningsgrupp och en polis från underrättelseroteln respek-

tive gränspolisen för underrättelse arbete. Människohandeln för sexuella ändamål och kopp-

leri är den prioriterade arbetsuppgiften men gruppen arbetar också med att bekämpa den 

öppna prostitutionen.  

Människohandeln för sexuella ändamål är fortfarande en relativt ny form av brottslighet i 

Västra Götaland och det är inte många myndigheter i övrigt som har mer ingående kunska-

per om problemet. För att höja kompetensen hos polispersonalen i landet har polismyndig-

heten i Västra Götaland fått särskilt tillstånd att visa filmen Lilja 4-ever i utbildningssyfte. 

För närvarande har ungefär 1000 poliser i länet sett filmen. Efter visningen av filmen har 

traffickinggruppen informerat om hur dessa brott uppdagas och utreds, samt om den sär-

skilda problematiken kring omhändertagandet av brottsoffren. De har även föreläsningar 

om människohandel för andra myndigheter och organisationer.  
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Gruppen har i flera internationella sammanhang representerat svensk polis. (Rikskriminal-

polisen - RKP, Kriminalpolisens underrättelsetjänst - KUT, Lägesrapport 8, 2006:4)  

 

På traffickinggruppen i Göteborg har man redan tidigare försökt underlätta polisens arbete 

genom att utforma ett åtgärdskort. 

Syftet är att göra poliserna mer medvetna om människohandelsbrott. Kortet, som är en 

slags lathund, ger polisen ledtrådar om vad man ska vara att vara observanta på. Det finns 

också listat hur man ska säkra bevis, vad man bör tänka på vid förhör och vad som bör gö-

ras om man får tips. 

Tillfällen då polisen bör vara extra observant är t.ex. vid poliskontroller eller husrannsakan.  

Kortet har tryckts upp i 1 000 exemplar och distribuerats till poliser i Västra Götaland. 

Även andra polismyndigheter och andra länder har visat intresse för kortet. (RKP, KUT, 

Lägesrapport 8, 2006:4)  

 

Traffickinggruppen har också nära samarbete med migrationsverket och de sociala myn-

digheternas jourbyrå och prostitutionsgrupp. 

Under utredningstiden har det i flera olika ärenden varit svårt att hitta bra boende för unga 

flickor och kvinnor som blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.  En del 

ungdomshem kan eller vill inte ta emot offer för människohandel då det kräver stora resur-

ser och särskilda insatser för att ta hand om dom. Det är även viktigt att kvinnorna får nå-

gon form av sysselsättning eller att de kommer i kontakt med vården. Forskning visar näm-

ligen att ca 70 % av de prostituerade kvinnorna lider av PTS ( posttraumatisk stress). 

Dessa behovsproblem kan vara svåra att lösa men görs oftast mellan personliga kontakter 

inom polis och socialarbetare. (RKP, KUT, Rapport 7, 2005:4) 

 

I budget prop. För år 2004 har regeringen avsatt 30 miljoner kronor under perioden 2004 

till 2006 för att bekämpa människohandeln. Pengarna ska fördelas på tre år och de första tio 

miljonerna gick till Rikspolisstyrelsen. Information, handlingsplaner och åtgärdskort är 

exempel på vad pengarna ska gå till. Enligt rikspolisstyrelsens planeringsförutsättning för 

2004-2006, skall dessa medel utnyttjas direkt i den operativa verksamheten mot människo-

handeln för sexuella ändamål, (BrB4: 1a §). Medlen ställs till rikskriminalpolisens förfo-

gande för att genom de Operativa Rådet initiera och stödja aktionsgruppsverksamhet i lan-

det. Rådet består av företrädare från Rikskriminalpolisen, SÄPO samt från ett antal polis-
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myndigheter. Man vill med dessa pengar kunna ge polisen ytterliggare kunskap om brottet, 

dess nätverk och struktur och hur man på bästa sätt ordnar ett bra omhändertagande av off-

ren. Öka personaltätheten för dessa områden samt skapa möjlighet för ett tydligare samar-

bete med ideella organisationer. (RKP, KUT, Lägesrapport 8, 2 006:4)  

 

Enligt planeringsförutsättningarna skall rikskriminalpolisen också utveckla handläggar- 

stödet för bekämpningen av människohandeln vid polismyndigheterna och sammanställa 

erfarenheter från aktionsgruppsverksamheten. Regeringens uppdrag skall följas upp kvar-

talsvis och redovisas till rikspolisstyrelsen. 

I och med detta tillskott på 30 miljoner har fler personer kunnat lagföras för brotten och 

arbetet har effektiviserats. (RKP, KUT, Lägesrapport 7, 2 005:4) 

 

När ett brott rörande människohandel har skett har sedan 2004 en bestämmelse om ett tids-

begränsat uppehållstillstånd för utländska vittnen och målsäganden införts. Denna bestäm-

melse innebär bland annat att kvinnorna kan få stanna i Sverige under utredningstiden, vil-

ket inte är tidsbestämt. Många kvinnor väljer dock att återvända till sitt hemland. (RKP, 

KUT, Lägesrapport 8, 2 006:4) 

 

Ett problem som polisen ofta stöter på är att hallickarna instruerar kvinnorna att själva ta på 

sig skulden till brottet vid en konfrontation med polis. Hon skall ensam tagit detta beslut att 

prostituera sig vilket främst gör det svårt för polisen att få fram ett människohandelsbrott 

och därmed någon eller några gärningsmän. Dessutom försvårar det för kvinnorna i den 

rättsliga processen beträffande deras roll. Ska de betraktas som målsägare eller vittne? 

 

Rör det sig om människohandelsbrott så har ett brott mot person ägt rum vilket leder till att 

kvinnorna blir målsägande och har då rätt till målsägandebiträde samt rätt att föra talan om 

enskilt anspråk, ofta i form av skadestånd. Blir hon att betrakta som vittne i ett koppleri-

brott ligger brottet mot staten försvinner hennes chanser till målsägandebiträde samt rätten 

till enskilt anspråk. (RKP, KUT, Lägesrapport 8, 2 006:4) 
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3.4  Definition av lagen  

Människohandeln är till sin natur ett brott mot person och behandlas i brottsbalken kap 4 

brott mot frihet och frid. Människohandelsbrottet skiljer sig från koppleri genom att fokuse-

ra på angreppet avseende offrets frihet snarare än ett tilltänkt utnyttjande. För att kunna 

dömas för människohandel krävs att förövaren med hjälp av olaga tvång, vilseledande, ut-

nyttjande av någons utsatta belägenhet, eller med annat otillbörligt medel rekryterar, trans-

porterar, inhyser, tar emot eller vidtar annan liknande åtgärd, och därigenom tar kontroll 

över annan person med syfte att utnyttja personen i fråga för ex sexuella ändamål, tvångs-

arbete, organhandel, eller för att på annat sätt utnyttja en person som befinner sig i nödläge. 

Att ta kontroll över annan med hjälp av otillbörliga medel med syfte att utnyttja personen i 

fråga är straffbart. 

Kontrollen bör innebära ett påtagligt underläge för offret och ett påtagligt inflytande från 

gärningsmannen över offrets agerande. Kontrollrekvisiten är avgörande för om en gärning 

skall rubriceras som människohandel eller inte. 

Ett problem som polisen ofta stöter på är att hallickarna instruerar kvinnorna att själva ta på 

sig skulden till brottet vid en konfrontation med polis. Hon skall ensam tagit detta beslut att 

prostituera sig vilket främst gör det svårt för polisen att få fram ett människohandelsbrott 

och därmed någon eller några gärningsmän. Dessutom försvårar det för kvinnorna i den 

rättsliga processen beträffande deras roll. Ska de betraktas som målsägare eller vittne? 

Rör det sig om människohandelsbrott så har ett brott mot person ägt rum vilket leder till att 

kvinnorna blir målsägande och har då rätt till målsägandebiträde samt rätt att föra talan om 

enskilt anspråk, ofta i form av skadestånd. Blir hon att betrakta som vittne i ett koppleri-

brott ligger brottet mot staten försvinner hennes chanser till målsägandebiträde samt rätten 

till enskilt anspråk. (RKP, KUT, Lägesrapport 8, 2 006:4) 
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3.5 Resultatsammanfattning   

De ideella organisationernas huvudsakliga arbete syftar till att hjälpa kvinnorna som fallit 

offer för människohandeln med att stödja dem i återuppbyggnadsprocessen med att stärka 

deras självförtroende, ändra deras självbild och ge dem stöd vid återvändandet. Förutom det 

själsliga uppbyggandet försöker de även hjälpa dem att utbilda sig, skapa sociala kontakter. 

Nätverket Samverkan mot Trafficking där många av de ideella organisationerna samt poli-

sen är representerade har en betydelsefull roll i detta arbete, men det är de ideella organisa-

tionerna som i huvudsak arbetar mest med att ge stöd och hjälp till kvinnorna.  

Polisen har en annan roll än de ideella organisationerna och riktar in sig på den brottsutre-

dande verksamheten. Ett tidskrävande arbete som kostar mycket pengar och kräver stora 

resurser personalmässigt. Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor via Rikspolisstyrelsen 

för polisens arbete mot trafficking som i gengäld har ökat lagföringen av dessa brott. Västra 

Götaland tillhör den myndighet som arbetar mest med att öka kunskapen om människohan-

delsbrotten till övriga polismyndigheter i landet men även internationellt. De har även ut-

format ett åtgärdskort som skall underlätta för poliser vid yttre tjänst att kunna hantera 

misstänkta människohandelsbrott. Lokalt försöker polisen, i dessa ärenden med människo-

handel, inge förtroende och bygga upp en trygg relation för de utsatta kvinnorna. Polisen 

kan ordna med skyddat boende i Sverige under tiden utredning pågår, genom det tidsbe-

gränsade uppehållstillstånd som trätt i kraft 2004, samt kan ibland erbjuda skyddat boende 

eller skyddad identitet i deras hemland. Många kvinnor väljer dock att resa hem till sitt 

hemland och därmed ökar risken för att de skickas vidare till ett annat land för prostitution. 

Orsakerna kan vara många men en av de viktigaste är att dessa kvinnor har en väldigt dålig 

självbild och är dessutom utan social och ekonomiskt skyddsnät. Deras utsatthet gynnar 

förövarna för människohandel.  
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4  Diskussion 

Det står klart att ett samarbete mellan svensk polis och ideella organisationer existerar. Rol-

lerna är olika av naturliga skäl. Polisens arbete utgår ifrån den brottsutredande verksamhe-

ten, men väl medveten om den utsatthet kvinnorna befinner sig i. Stor vikt läggs vid att 

möta dessa kvinnor så ödmjukt och hjälpande som möjligt. Polisen försöker skapa en för-

trolig och trygg relation till kvinnorna som ofta känner rädsla för repressalier eller miss-

tänksamhet mot myndighetspersoner eller människor i sin helhet. Särskilt boende ordnas 

för kvinnorna i Sverige medan utredning pågår, därefter kan det finnas anledning för poli-

sen att vid återvändandet för kvinnorna att tillsätta ett skyddat boende för dem. Hotbilden 

för dessa kvinnor anses vara hög. Svenska kvinnohem upplever svårigheter med att kunna 

ta hand om de utsatta kvinnorna på ett bra sätt.  

Den själsliga misär kvinnorna kan befinna sig i tas om hand av de ideella organisationerna 

som t ex, kvinnoforum, Caritas eller kyrkan. Det är dessa aktörer som skall försöka bygga 

upp kvinnornas självbild, självförtroende och eventuellt få dem att utbilda sig. De skapar ett 

socialt kontaktnät inom den sfär de lever i sitt hemland för att kvinnorna skall känna trygg-

het och minska risken för ett återfall till prostitution. Detta är en lång process för samtliga 

parter att genomgå och vi har funnit likheter med J. Sarneckis teori; Symbolisk interaktio-

nism.  

Här menar vi att svårigheterna som kvinnan får utstå för att tjäna pengar alternativt tvingas 

till sexuella tjänster primärt kommer att sätta djupa spår i henne. Blir hon dessutom, i sam-

hällets ögon, betraktad som prostituerad eller mindre värd är risken stor för att hon se-

kundärt kommer att se sig själv exakt så. Bilden av hur hon nu uppfattar sig själv kan vara 

svår att ändra. Därmed är risken för att hon kommer att hamna i prostitution igen stor. Det 

är främst Caritas och kyrkan som arbetar med att hjälpa dessa kvinnor med att bygga upp 

deras självbild igen, detta är oerhört viktigt att få kvinnorna att förstå deras värde, för att 

minska återfall. Det är inte alltid så att dessa kvinnor tvingas lämna sitt hemland utan 

många kvinnor förstår nog vad deras framtida arbetssyssla kommer att innebär. Vad de inte 

vet är under vilka former det kommer att ske. Det är lätt att kvinnorna klandrar sig själva 

för hur de mår, de har ju åkt frivilligt. Att man då som utsatt kvinna måste inse att man inte 

är mindre värd utan att detta som inträffat är en grov organiserad brottslighet. 
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På samma sätt som Sarnecki beskriver teorier utifrån just socialekologiska aspekter vill 

även vi belysa de likheter som återfinns för kvinnorna i de Baltiska områdena. Social des-

organisation ligger till grund för många kvinnor då de nekas tillträde till arbete på grund av 

sitt kön. Utan arbete, och därmed inkomst, resulterar det i ett sämre boende för dem. På 

grund av sin utsatthet faller de lätt offer för människohandeln med löften om arbete och ett 

bättre liv. Många kvinnor anar nog att det rör sig om arbete med sexuell anknytning men på 

grund av sin svåra situation utan pengar och ibland boende hoppas de på en förbättring. Att 

leva i sådan misär som många kvinnor gör i de Baltiska länderna, utan att se någon positiv 

förändring beträffande arbete eller boende gör dem tvungna att tro på förbättring utomlands 

som utlovas av hallickarna. 

 

4.1  Slutsatser och förslag 

Vi kan konstatera att ett samarbete mellan polis och ideella organisationerna finns genom 

ett nätverk som heter Samverkan mot Trafficking där olika aktörer finns under samma tak. 

Fördelen med detta nätverk är att erfarenheter och kompetens utbyts med varandra. Kam-

pen mot människohandel är svårarbetad och därför är denna konstellation ett mycket bra 

verktyg för att bekämpa problemet. Det har framkommit under vår rapport att de ideella 

organisationerna främst arbetar med rehabilitering av offren för människohandeln, såsom 

att stärka självbilden, utveckla det sociala nätverket som kvinnorna oftast saknar. Polisens 

arbete utgår mer från brottsutredande verksamheten såsom spaning, kartläggning men även 

att skydda kvinnorna om så behövs med skyddad identitet och skyddat boende. Dock finns 

ett samarbete mellan polismyndighet och de ideella organisationerna men vi har även funnit 

att polismyndigheten önskar ytterliggare utvecklat samarbete med t ex Kvinnojouren. Män-

niskohandelsbrotten är att anses som grov brottslighet och dessa kvinnor anses ha en hög 

hotbild. Det boende som polisen ska kunna erbjuda blir svårt att bistå när boendehem upp-

lever att personalen saknar professionell kunskap och medel för att ta hand om dessa kvin-

nor. Vi tycker att det bör ske en tydligare kontakt och hjälp från polis till exempelvis kvin-

nojourer för att fler hem ska kunna ta emot och hjälpa kvinnorna. 
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Polisens kompetens beträffande den rehabiliterande fasen hos kvinnorna är och bör inte 

anses adekvat, och där av borde de ideellas arbete implementeras hos den lokala polismyn-

digheten. 

Vi har under arbetes gång kunnat skönja att kompetensen rörande människohandel är väl-

digt varierande på de olika polismästardistrikten. Visserligen har Västra Götaland de senas-

te åren ombesörjt informationen till de lokala polisområdena. Ett förslag från vår sida vore 

att det på varje polisdistrikt bör finns en person som skall vara kontaktlänken mellan polis 

och de ideella organisationerna. Allt för att de utsatta kvinnornas behov så fort som möjligt 

ska tillgodoses. Vi menar på att den tillsatta personens kompetens kontinuerligt skall upp-

dateras genom traffickinggruppens kunskaper och de ideella organisationernas verksam-

hetsområden. 

Det här är ett brott som försätter offren i en svår situation, dels på grund av den hotbild som 

föreligger men även för det psykiska tillstånd hon befinner sig i. Det verkar inte finnas nå-

gon ekonomisk resursplan för vem eller hur omhändertagandet skall besörjas. De ideella 

organisationerna sponsras bland annat av SIDA och Kvinnoforum. Polisen har  under 

många år ensam stått som ansvarig att bekosta skyddat boende även här i Sverige. Polisen 

underlättar omhändertagandet om kvinnorna, genom sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd, 

som syftar till att kvinnorna kan stanna kvar i Sverige under utredningstiden. För alldeles 

uppenbart kostar det mycket pengar att bedriva undersökningen både i Sverige och i något 

av de Baltiska länderna. Förhören med kvinnor som beslutat att återvända till sitt hemland 

gör att svensk polis oftast måste åka till kvinnan. Detta är kostsamt ur ekonomisk och per-

sonalsynpunkt. Det står klart att den ekonomiska problematiken att kunna hjälpa dessa ut-

satta kvinnor är begränsad trots tillskott. Många gånger tiger kvinnorna då de upplever en 

stark rädsla över vad förövarna hotar med att göra när de kommer tillbaka till sitt hemland 

om de samarbetar med polis. Genom att verkligen kunna garantera kvinnorna ett säkert 

boende och kanske fingerade personuppgifter skulle fler kvinnor våga berätta om det nät-

verk som de känner till, vilka förövarna är och så vidare. Om fler kvinnor vågade berätta 

och ange hallickarna så borde en förbättring beträffade lagförda öka, vilket vore ett stort 

steg framåt för kampen mot människohandel. Men tack vare ett utökat samarbete med ide-

ella organisationer börjar man ändå nå ett enat resultat för att hjälpa kvinnorna som utsatts 

för människohandel.  
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Bilaga 1  

Kort information om de ideella organisationerna som ingår i konstellationen ”Samverkan 

mot trafficking” 

Baltic Ferm är en organisation  med erfarenhet av projekt. Mestadels inriktade på syssel-

sättning och företagande inom Östersjöregionen, central del för Baltic Ferm är arbetet med 

kvinnors villkor på arbetsmarknaden. 

 Caritas Sverige ingår som en del av den katolska kyrkans biståndsorganisation. I Sverige 

är Caritas tillsammans med det internationella nätverk engagerad i arbetet mot handel med 

kvinnor. 

 Män för jämställdhet är en politisk och religiöst obunden riksorganisation, med lokala 

nätverk och föreningar på flera håll i landet, arbetar med jämställdhet, kvinnofrid, och mot 

mäns våld mot kvinnor.  

Hela människan arbetar med att öka livsvillkoren för folk som levt under svåra förhållan-

den, Hela Människan ger stöd för eget boende, behandling, studier, huvudaktörerna i Hela 

Människan är Svenska kyrkan och frikyrkorna. Kvinnoforum är ett kunskapsföretag som 

arbetar med information, forskning, utbildning, klientarbete och förändringsarbete allt för 

att åstadkomma bättre villkor för kvinnor ur ett könsperspektiv, har bedrivit arbete mot 

människohandel sedan år 1997, både i Sverige och internationellt. 

Socialtjänstförvaltningen, Prostitutionsenheten, Stockholms Stad, arbetar för att minska 

prostitution, har mycket kunskap om prostitutionens omfattning i Stockholm, hjälper perso-

nal vid de andra stadsdelarna med information och kunskapssökande. 

Södermalms Baptistförsamling arbetar med att ge stöd till enskilda människor i Stock-

holm. Församlingen finns också med som en av samordnarna av Europeiska Baptistfedera-

tionens arbete mot människohandel. Omfattning 13000 församlingar i 54 länder. 

 

 


