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Abstract
Rättsliga åtgärder mot människohandel – att skydda offer eller möta hot. Legal actions 
against human trafficking – protecting the victim or the state. Iustus Förlag AB Uppsala 
2014. 348 pp. ISSN 1404-9198. ISBN 978-91-7678-898-1. 

This thesis focuses on legal protection of victims of human trafficking in Sweden. Human 
trafficking involves the exploitation of often already vulnerable individuals and is a viola-
tion of their human rights. Human trafficking is also a threat to state security as a compo-
nent of transnational organized crime and illegal migration, and has therefore long been 
a subject of international cooperation. 

In this thesis international responses to human trafficking are categorized as being 
focused on two distinct and separately protected parties, namely the individual and the 
state. The implementation of these international responses have, in the case of Sweden, 
mainly led to new criminal regulation. The overall aim is to investigate and analyze wheth-
er victims of trafficking have received an enhanced legal protection through Swedish 
criminal law. International as well as Swedish legal measures against human trafficking 
are analyzed from a victimological perspective. 

The thesis shows that human trafficking is not considered a problem in the Swedish 
legislative context, and that the international measures to protect victims of trafficking 
have not been regarded to any great extent. Few victims of trafficking in Sweden are even 
identified as victims, and measures against human trafficking have largely been associated 
with measures against prostitution. To legally connect human trafficking with prostitution 
is, however, problematic because these crimes have different primary protective interests 
and the victims have different roles in the investigation and litigation process. From a 
victim’s perspective, the categorization of the crime is crucial because the status of plaintiff, 
as is required for the possibility for financial redress and other legal rights, is assessed in 
Sweden by how the offense is classified. It is therefore important for the victims of human 
trafficking to be identified and categorized correctly in order to be defined as plaintiffs 
and obtain protection under criminal law. As a result of all these factors, the intended 
enhanced legal protection for victims of trafficking in Sweden is lost.
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Förord

Vid den tidpunkt detta arbete tog sin början var människohandel ett rela-
tivt nytt begrepp och ett hett ämne i såväl den svenska som internationella 
debatten. Tack vare att jag har haft turen att under min doktorandtid få två 
gullungar och följaktligen ägnat mig åt att vara föräldraledig, har jag också 
haft möjligheten att följa den rättsliga utvecklingen inom detta område under 
en längre tid. Under den tiden har åtskilliga åtgärder företagits på så väl natio-
nell som internationell nivå vilket ändrat de juridiska förutsättningarna i arbe-
tet mot människohandeln. Ämnets aktualitet har således inte förändrats vilket 
särskilt gäller arbetets grundfråga om skyddet för människohandelns offer. 

Det finns flera jag vill tacka för att ha möjliggjort min doktorandtid. Ett 
första tack går till juridiska institutionen vid Umeå universitet som finansierat 
mitt arbete. Därutöver vill jag tacka Emil Heines stiftelse som bidragit med 
medel för att trycka boken och Nordeas Norrlandsstiftelse, Länsförsäkringar 
Västerbottens Jubileumsfond, J.C. Kempes Minnes Stipendiefond samt Insti-
tutet för rättsvetenskaplig forskning som genom stipendier bidragit till finan-
sieringen av mitt arbete.

Det finns också flera jag vill tacka för att ha gjort min doktorandtid så 
trevlig och som varit behjälplig på olika sätt under arbetets gång. Här vill jag 
passa på att tacka Christina Johnsson vid Raoul Wallenberg Institute som tog 
sig tid att läsa min text och komma med konstruktiva kommenterar vid min 
tvåårsprövning. Jag vill också tacka Ulrika Andersson vid Lunds universitet 
som vid mitt slutseminarium hjälpte mig att knyta ihop säcken. Ett särskilt 
tack går till min handledare Ruth Mannelqvist som alltid har ställt upp när jag 
har varit i behov av både piska och morötter. Jag vill också tacka min hand-
ledare Per Bergling, juridikens Indiana Jones, som har inspirerat mig att alltid 
sikta högre och försökt ledsaga mig i folkrättens djungel. Jag har genom åren 
lärt känna er som nära kollegor och vill tacka er för att ni med visat tålamod 
har låtit mig lära i min egen takt och på mitt eget vis. 

Jag vill även tacka mina kollegor som ägnat tid åt att hjälpa mig struktu-
rera mina tankar till konkret text. Här vill jag passa på att tacka några kol-
legor som särskilt har fått tampas med mina frågor inom EU-rätten; Mattias 
Derlén,  Johan Lindholm och Staffan Ingmansson. Ett särskilt tack vill jag 
också tillägna Markus Naarttijärvi som alltid funnits att rådfråga och Therese 
Enarsson som varit min andra hälft under avhandlingsarbetet. Jag vill också 
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Förord

särskilt tacka Anna Wärme som förgyller min tillvaro, säger det jag behöver 
höra och som fanns vid min sida hela vägen över mållinjen. Ett stort tack 
går till Elizabeth Stuart Perry som varit en stor hjälp med den engelska sam-
manfattningen och till Fredrik Sandström för hjälp med kontroll av noter 
och källförteckning. Jag vill även tacka Ulf Vannebäck, Jan Leidö, Lena Land-
ström, Mattias Hjertstedt, Viola Boström, Fanny Holm och Tobias Indén 
som har varit ett stöd och ställt upp när jag har behövt det mest. Därutöver 
vill jag tacka alla fina kollegor vid juridiska institutionen i Umeå som utgör 
den trevliga arbetsplats som den nu är. Jag vill också rikta ett särskilt tack till 
min före detta doktorandkollega och nära vän Victoria Enkvist i Uppsala för 
både delade erfarenheter, genomläsning av min text och för att ha orkat lyssna 
på allmänt gnäll.

Till sist vill jag tacka min underbara familj; min man Daniel och döttrarna 
Astrid och Elsa för det tålamod ni visat trots den extra tid som skrivandet 
tagit det sista året. Jag är särskilt tacksam över min man Daniel som på egen 
hand har pusslat ihop vardagen utan att ha varit mer än nödvändigt gnällig 
och bitter när jag har tvingats jobba helger, kvällar, somrar och jular. Utan dig 
hade det aldrig gått, jag älskar dig! Jag vill även tacka mina syskon Elisabet 
för support och hejarop samt Pär som frivilligt (!) och grundligt läst igenom 
avhandlingen inte bara en utan två gånger, något du förmodligen är ensam 
om. Jag vill till sist tacka mina föräldrar Hans och Birgitta som alltid ställer 
upp på alla möjliga sätt när mina timmar inte räckt till och dessutom har 
hjälpt mig med texten. På samma sätt vill jag tacka övriga familjemedlemmar 
som har funnits där för mig och gjort arbetet möjligt.

Till er alla ett stort TACK och många KRAMAR

Karin Åström, Umeå december 2013

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   12 2014-02-19   12:04



13

Förkortningslista

CCPCJ The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CDEG Steering Committee for Equality between Women and Men
Brå Brottsförebyggande rådet
ECOSOC FN:s ekonomiska och sociala råd
EU Europeiska unionen
FN Förenta Nationerna
GOB Grov organiserad brottslighet
GRETA Group of experts against trafficking in human beings
ICC International Criminal Court
ILO International Labour Organization
IOM International Organization for Migration
NF Nationernas Förbund
OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
RIF EU:s tidigare tredje pelare. Rättsliga och inrikes frågor
SÖ Sveriges överenskommelser med främmande makter
UD Utrikesdepartementet
UNCHR United Nations Commission for Human Rights
UNHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights
UNHCR FN:s flyktingkommissariat
UNICEF United Nation Children’s Fund
UNODC  United Nations Office for Drugs and Crime
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1 Inledning

Den 7 januari 2000 sågs en ung flicka hoppa ner från en motorvägsbro sex 
meter över E22 i Malmö. Hon fördes till sjukhus men dog tre dagar senare på 
grund av de skador hon ådragit sig. Flickan, som aldrig återfick medvetandet, 
hade varken pass eller andra identifikationshandlingar. Med hjälp av Interpol 
lyckades den svenska polisen identifiera flickan som Dangoule Rasalaite. Hon 
var 16 år och hade kommit från Litauen till Sverige några månader tidigare. 
Polisens utredning visade att Dangoule hade följt en man till Sverige som 
påstod sig kunna ordna ett jobb åt henne. Han gav Dangoule ett falskt pass 
och satte henne på flyget till Kristianstad, där hon togs emot av en 50-årig 
man. Dangoules falska pass fråntogs henne och hon blev skjutsad till en lägen-
het i utanför Malmö. Där låstes hon in. Fönstren i lägenheten var blockerade 
och kunde endast öppnas utifrån. För att bli utsläppt skulle Dangoule tvingas 
betala 20 000 kronor, vilket uppgavs motsvara kostnaderna för hennes resa 
till Sverige. I lägenheten fanns bara en säng och Dangoule tvingades till pro-
stitution. Hon fick lära sig två svenska fraser: ”Här eller i bilen?” och ”Med 
kondom eller utan?”. Vid obduktionen noterades att Dangoules fingrar var 
sönderrivna. Hon hade försökt att klösa sig ut ur lägenheten genom väggen. 
Förundersökningen om dödsfallet lades ner av åklagaren under år 2000 och 
mannen som fört Dangoule till Sverige återvände till Litauen utan att höras.1

1.1 Föreställningar om människohandel och dess offer
Dangoule blev ett offer för vad som har kommit att kallas människohandel. 
Hennes livsöde blev känt i Sverige och utomlands genom Lukas Moodysons 
film ”Lilja 4-ever”.2 Filmen om Dangoules liv blev också starten på en massiv 
debatt om handel med utländska kvinnor i Sverige.

Handel med människor är ingen ny företeelse världen över utan har bedri-
vits i flera århundranden. Handeln har emellertid förändrats över tid i fråga 
om vilka som har köpts eller sålts, i vilket syfte och av vem den utförts.3 

1 RKP, Lägesrapport 3, 2001, s. 15 f., och intervju med Kriminalinspektör Patrik Engström, 
Rikskriminalpolisen i Stockholm.
2 Lukas Moodysson påstår själv att filmen är fiktion med viss inspiration från det riktiga 
fallet. Enligt Kriminalinspektör Patrik Engström stämmer dock storyn överens med verklig-
heten i så hög grad att det orimligt kan vara en slump.
3 I Salt och Hogarth, 2000, identifieras över 20 olika definitioner av handeln med människor.
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1 Inledning

Under de senaste 15 åren har företeelsen varit föremål för massiv offentlig 
politisk och rättslig debatt på grund av dess växande omfattning och skadliga 
följder. Tillförlitlig statistik om människohandelns utformning och omfatt-
ning saknas dock varför debatten i huvudsak baserats på uppskattningar.4 
Olikheter i beskrivningar av handeln med människor medför svårigheter att 
såväl beräkna förekomsten av handeln som att identifiera offren. Olika sätt att 
beskriva handeln med människor kan dessutom medföra att endast vissa delar 
av människohandelsbrottet kartläggs och uppmärksammas.5 Det är således 
avgörande hur människohandel och dess offer framställs för att kunna analy-
sera vilka rättsliga åtgärder som är befogade.6

Människohandel innebär ofta en allvarlig kränkning av offrens mänskliga 
rättigheter och förorsakar offren allvarliga skador.7 De mänskliga rättigheter 
som främst kränks är rätten till liv och frihet, mänsklig värdighet och att vara 
fri från alla former av slaveri. Men också rätten till hälso- och sjukvård, per-
sonlig säkerhet och rätten att inte diskrimineras eller utsättas för omänsklig 
eller förnedrande behandling kan kränkas. Beroende på hur offret utnyttjas 
kan även rätten att vara fri från tvångsarbete och tvångsäktenskap eller ha rätt 
till kroppslig integritet och reproduktivt självbestämmande samt jämställdhet 
kränkas för människohandelns offer. Därtill kränks särskilt barns rätt att växa 
upp trygga och fria från alla former av exploatering.8

Att någon blir offer för människohandel kan ofta bero på att han eller 
hon tillhör en särskilt utsatt grupp, ekonomiskt eller socialt. Flera av offren 
tillhör minoritetsgrupper vilka kan ha svårt att få anställning i hemlandet 
eller regionen, eller kommer från miljöer där misshandel, sexuella övergrepp 
och socialt utanförskap förekommer.9 Offren utnyttjas alltså på grund av att 
de befinner sig i en situation där deras mänskliga rättigheter redan kränks. 

4 Enligt United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC) uppskattas ca 2,5 miljoner 
människor utnyttjas av människohandlare varje år. UNODC, 2012, s. 22, 90. Människohan-
delns offer är svåra att identifiera på grund av att det rör sig om illegala verksamheter och för 
att offren ofta utgör så kallade dolda grupper, t.ex. prostituerade och illegala immigranter. 
Risk- och hotanalyser har kommit att tillämpas för att dels kunna rikta resurser rätt och dels 
för att utvärdera politiska ställningstaganden. Se vidare Tyldum och Brunovskis, 2005, s. 18, 
Scarpa, 2008, s. 8 ff., Brå, 2007.
5 UNODC, 2012 och UNODC, 2009, s. 48.
6 Risk- och hotanalyserna har kritiserats för att bygga på diffus forskning, obekräftade upp-
gifter eller starka moraliska positioner istället för verkliga fakta. Se bl.a. Murray, 1998, Sang-
hera, 2004, Kelly, 2005, Wong, 2005, s. 69 och Lee, 2007.
7 Se bl.a. Holmes, 2010, Andersson, 2010, Obokata, 2006 och SOU 2001:14, s. 457.
8 Se vidare kap. 3 om vilka internationella instrument som tillvaratar de mänskliga rättig-
heterna för människohandelns offer.
9 Se Scarpa, 2008, s. 12 ff. Se även UNODC, 2012.
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Kränkningar av mänskliga rättigheter är på detta sätt att anse som både orsak 
till, och konsekvens av, människohandel.10

Genom att utnyttja andra människors sårbarhet och locka med bättre lev-
nadsstandard kan människohandlare förmå offer att lämna sin hemmiljö. 
Ofta befinner sig offren i en så utsatt situation att de inte har möjlighet att 
avböja ett erbjudande om arbete i en annan region eller ett annat land trots 
att de känner till att det kan finnas en risk att de utnyttjas. Människohandelns 
offer kan utsättas för misshandel eller tortyrliknande behandling för att deras 
vilja ska brytas ner och leda till åtlydnad och vara tvungna att arbeta långa 
perioder utan raster eller ledighet. De förnekas mat och möjlighet att skydda 
sig själv och lever under ständiga övergrepp eller hot om våld, ökad skuldsätt-
ning, skador på deras barn och familjer, att de ska anges som illegala migranter 
eller att de ska säljas vidare.11

Hur offren behandlas varierar bland annat beroende på offerkategori och 
utnyttjandeform. Offer som utnyttjas att tigga blir ibland medvetet skadade, 
handikappade eller vanställda, vanligen genom att berövas en lem eller annan 
kroppsdel, för att göra dem till effektiva tiggare. Offer som utnyttjas i fabriks-
arbete kan tvingas använda farlig utrustning eller giftiga ämnen som senare 
riskerar orsaka dödliga sjukdomar. Offer för sexuella utnyttjanden blir ofta 
både misshandlade och våldtagna innan de säljs till kunder för att bryta ner 
deras motstånd och skapa kontroll.12

Det har visat sig att offer för människohandel kan drabbas av allvarliga 
bestående psykiska skador och hälsoproblem på grund av den behandling de 
utsatts för. Offer som har utsatts för sexuella utnyttjande lider av skador som 
ångest, depression, panikattacker och självmordstankar.13 Barn som blir offer 
för människohandel berövas möjligheten till utbildning och får psykologiska 
ärr som kan hindra dem från att fungera i samhället senare i livet. Handeln 
med kvinnor, män och barn förstör ofta samhällelig gemenskap, påverkar 
relationer, familjeförhållanden och leder till att familjer splittras.14

Att drabbas av brott anses slå särskilt hårt mot fattiga människor, som ofta 
är maktlösa och i särskilt behov av skydd.15 Människohandel drabbar offren än 
mer i jämförelse med andra brott, dels för att offren ofta redan innan befinner 
sig i en utsatt situation, dels för att de ofta transporteras till främmande länder. 

10 Se vidare Aranowitz, 2009, s. 7 f. och Obokata, 2006.
11 Åklagarmyndigheten 2013, s. 20 ff., Scarpa, 2008, s. 17 ff., SOU 2008:41, s. 41.
12 Shelley, 2010, s. 62 ff.
13 Zimmerman, 2006, s. 75.
14 Shelley, 2010, s. 60 ff.
15 Walklate, 2007, s. 74.
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Offren för människohandel har sällan varit utanför det egna landets gränser, 
saknar språkkunskaper och har endast begränsade möjligheter att söka hjälp i 
transit- och destinationsländerna.16 Av dessa anledningar får offer för männi-
skohandel anses vara synnerligen utsatta och i behov av särskilt rättsligt skydd.

1.2 Rättsligt agerande
Bekämpning av handel med människor har sedan länge varit del av det inter-
nationella samarbetet. Anledningen till detta är den skada eller det hot män-
niskohandel ansetts innebära mot främst nationella, regionala och globala 
intressen.17 Hoten har framställts i termer av gränsöverskridande organiserad 
brottslighet, prostitution, irreguljär migration, hot mot den nationella suve-
räniteten och säkerheten, arbetskraftsinvandring, kränkningar av mänskliga 
rättigheter eller en kombination av dessa. Hoten kan kategoriseras som rik-
tade mot två skilda skyddade eller särskilt skyddsvärda objekt, nämligen stat 
och individ.18

Oavsett hur människohandeln definieras så råder samstämmighet om 
att det är ett problem som det internationella samfundet har anledning att 
agera mot.19 Beroende på vilket intresse som ansetts värt att skydda i ett visst 
sammanhang har dock åtgärderna kommit att se olika ut. Till exempel, när 
problemet definieras som moraliskt, brottsligt eller samhälleligt, har det inter-
nationella samfundet valt en lösning som innebär kontroll eller bestraffning. 
När problemet definieras som socialt eller som en kränkning av mänskliga 
rättigheter, har istället en strategi av ökat medinflytande valts för att till exem-
pel minska fattigdom, arbetslöshet och diskriminering. Under senare år har 
stater enats om att arbetet mot människohandel främst ska bedrivas genom 
kriminalisering.20

Sverige införde, i enlighet med internationella åtaganden, en straffbestäm-
melse år 2002 som tar sikte på människohandel.21 Initialt omfattade den sven-
ska straffbestämmelsen endast sexuella utnyttjanden.22 Efter en regeländring  år 

16 RKP, Lägesrapport 9, 2007, s. 6.
17 Se t.ex. UNODC, 2006b och Ds 2003:45, s. 15 ff. Se även Shelley, 2010, s. 59, Askola, 
2007, s. 2 ff., Flyghed, 2007, s. 60.
18 Se t.ex. Lee, 2007, s. 1.
19 Lee, 2007, s. 2, Ulväng, 2007, s. 2.
20 Obokata, 2006, s. 122 ff.
21 BrB 4 kap. 1a §.
22 Kriminaliseringen av människohandel avsågs dock endast som ett komplement i arbetet 
med att förebygga och bekämpa människohandel, se prop. 2009/10:152, s. 9.
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2004 kom bestämmelsen att utvidgas till att också inkludera andra utnyttjan-
den i enlighet med internationella åtaganden.23 År 2010 gjordes ytterligare en 
förändring i bestämmelsens rekvisit i syfte att bland annat öka effektiviteten i 
tillämpningen.24 Idag står den svenska rättsliga definitionen av människohan-
del, likt många andra nationella definitioner, i nära överstämmelse med en 
internationellt erkänd definition av människohandel.25

1.2.1 Rättslig defintion av människohandel
År 2000 introducerades begreppet människohandel genom FN:s tilläggspro-
tokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med män-
niskor, särskilt kvinnor och barn, det så kallade Palermoprotokollet.26 Den 
numera globalt erkända definitionen av människohandel lyder:

”Människohandel innebär rekrytering, transport, överföring, hysande eller 
mottagande av personer genom hot eller bruk av våld eller andra former av 
tvång bortförande bedrägeri vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en 
persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller 
förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en 
annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära 
åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt 
utnyttjande tvångsarbete eller slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och 
sedvänjor träldom eller avlägsnade av organ.”27

Förutom i Palermoprotokollet finns även andra internationella definitioner 
av människohandel som påverkar nationell lagstiftning. De som är av vikt 
för svenskt vidkommande återfinns i instrument från framför allt FN, EU 
och Europarådet. De olika definitionerna skiljer sig något från varandra men 
har liknande uppbyggnad och omfattar tre huvudsakliga element, nämligen; 
handelsåtgärder och medel som används i syfte att utnyttja offret.28

23 SFS 2004:406.
24 Se Dir. 2005:152, Dir. 2006:78 och Dir. 2007:88. Med en effektivare tillämpning avses att 
fler ska fällas för brottet, se vidare Lernestedt, 2011, s. 413.
25 Endast fyra länder har inte på något sätt kriminaliserat människohandel, se vidare 
UNODC, 2012.
26 Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med männi-
skor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, SÖ 2004:21.
27 Palermoprotokollet artikel 3.
28 Se bl.a. EU:s rambeslut från 2002 om bekämpande av människohandel, Europarådets 
Re  kommendation 11 från år 2000 och Europarådets konvention om bekämpande av män-
niskohandel från år 2008. Denna avhandling utgår främst från definitionen given i Palermo-
protokollet, som den mest använda och globalt erkända definitionen av människohandel.
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1.2.1.1 Handelsåtgärder
Med handelsåtgärder avses att någon rekryterar, transporterar, överför, hyser 
eller mottar människor för handel. Rekryteringen av offren sker vanligtvis 
informellt, till exempel via bekanta, familj, vänner och kollegor, på striptease-
klubbar och barer. Det händer också att den som rekryterar inleder en relation 
med offret. Formell rekrytering är inte lika vanlig men förekommer främst via 
till synes helt vanliga arbetsannonser i tidningar och tidskrifter.29 Internet har 
kommit att bli ett betydande medium för människohandlare att ta kontakt 
med sina offer.

Människohandel kan också initieras genom exempelvis arbetsförmedlingar, 
resebyråer, underhållningsföretag eller äktenskapsförmedlingar. Medverkande 
företag bedriver dock sällan någon verklig verksamhet utan får istället sina 
huvudsakliga inkomster via handel med och smuggling av människor och 
varor. Rekryteringsprocessen vid människohandel går till på ungefär samma 
sätt oavsett om den sker genom informell eller formell rekrytering och av 
nätverk med internationellt organiserade strukturer eller i mer småskaliga 
illegala samarbeten.30

Vid människohandel är det vanligt att offren transporteras eller förs över 
landsgränser. Människohandel har därför kommit att kategoriseras som ett 
gränsöverskridande brott. Människohandel sker dock även inom ett lands 
gränser.31 Vid gränsöverskridande fall förs offren från ett ursprungsland, 
genom ett eller flera transitländer, till ett destinationsland. Rekryteringen har 
tidigare skett i ett land närbeläget det land där offret sedan utnyttjas, men 
människohandel sker nu över allt större geografiska områden.32 Fortfarande 
bedrivs dock en övervägande del av människohandeln inom samma geogra-
fiska region och människohandlarna använder i stor utsträckning de enklaste 
och billigast transportmedlen, såsom färja, tåg och bil.33

Metoderna för att överskrida gränserna kan ha en fasad av laglighet som till 
exempel turism, tillfälligt arbetstillstånd eller kontaktförmedlingar.34 Offren 
förs då över gränserna med giltiga eller förfalskade resehandlingar. Genom att 
ofta flytta offren mellan länder minskar risken att handeln upptäcks.

29 Brå, 2008:21, s. 8 och 54. Se också Brå, 2008:24, s. 55.
30 RKP, Lägesrapport 9, 2007, s. 6 f.
31 Enligt den senaste rapporten sker nästan en tredjedel av människohandeln inom ett lands 
gränser, UNODC, 2012, s. 41 och 49 f.
32 UNODC, 2012.
33 Brå, 2008:21, s. 7 f., 61 och 73.
34 SOU 2002:69, s. 143.
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1.2.1.2 Medel
För att en gärning ska betraktas som människohandel, såvida offret inte är 
minderårig, ska ett av de medel som anges i Palermoprotokollets definition 
ha använts: hot, våld, tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmiss-
bruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet. Om offret är barn anses 
brottet vara fullbordat oavsett användning av otillbörligt medel eftersom att 
deras redan utsatta position gör det omöjligt att samtycka till exploatering.35

Våld, sexualiserat våld eller hot om våld har tidigare varit vanligt före-
kommande medel.36 Studier visar emellertid att människohandlare nu tycks 
använda mindre våld än tidigare. En minskning av det synliga våldet innebär 
lägre risk att handeln upptäcks och även lägre straff för gärningsmannen vid 
en eventuell lagföring.37 Istället används mer diskreta medel, där telefonen 
blivit ett allt vanligare sätt att kontrollera dem som utnyttjas. Framförallt 
har dock hot kommit att användas i större utsträckning än tidigare.38 Män-
niskohandlare har ofta anknytning till offrets hemland och kan, utöver att 
dra nytta av de ekonomiska och sociala förhållanden som offret lever i vid 
rekryteringen, rikta konkreta hot mot offrets anhöriga.39

Ett av de mest subtila medlen för att ta kontroll över offret är att för-
söka vinna dess förtroende och därigenom skapa ett beroende.40 Ett annat 
effektivt sätt för människohandlare att behålla kontroll över offren är att 
neka dem tillgång till sociala relationer och att sköta all deras kontakt med 
omvärlden. Till exempel utnyttjas ofta det faktum att offren inte kan språ-
ket i destinationslandet och att de saknar kunskap om samhället och vilket 
socialt skyddsnät som finns där. Offren övervakas genom att de bor med 
andra personer, i vissa fall med människohandlarna.41 Det är dessutom inte 
ovanligt att offrens pass eller andra resehandlingar beslagtas.42 Offren kan 
också försättas i ett narkotika beroende, och därigenom möjliggörs en kon-
troll över dem. En annan vanlig kontrollmetod är att kräva ersättning för 

35 Palermoprotokollet, artikel 3 b och c.
36 U.S., Trafficking in Persons report, 2008, s. 21, Shelley, 2010, s. 62.
37 Egan, 2008, s. 107.
38 Brå, 2008:21, s. 10 f.
39 RKP, Lägesrapport 9, 2007, s. 6 f.
40 Se om beskrivningen av människohandelns modus operandi RKP, Lägesrapport 9, 2007, 
s. 9 f. Se också Åklagarmyndigheten 2013, s. 18 f.
41 Brå, 2008:21, s. 11 och Brå, 2008:24, s. 77 ff.
42 U.S., Trafficking in Persons Report, 2007, s. 22.
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resan, visum och för andra omkostnader och därmed göra offren ekono-
miskt beroende. Utöver detta kan de tvingas betala oskäliga summor för 
exempelvis mat, hyra och internetannonsering.43

1.2.1.3 Utnyttjande
Enligt definitionen i Palermoprotokollet innebär utnyttjande att dra nytta av 
någon annans prostitution eller andra former av sexuell exploatering, tvångs-
arbete, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller 
avlägsnade av organ. Palermoprotokollets definition är dock inte fullständig, 
vilket innebär att även andra utnyttjandeformer kan inkluderas i människo-
handelsbrottet.44 Till exempel har tiggeri kommit att betraktas som tvångs-
arbete, och frågan om de som utnyttjas som bärplockare eller i skogsplantering 
i Sverige ska kunna anses som offer för människohandel är omdebatterad.45

Handel med mänskliga kroppsdelar omfattas också av Palermoprotokol-
let.46 Handel med mänskliga kroppsdelar kategoriseras i organhandel och 
människohandel för avlägsnande av organ.47 Organhandel innebär att endast 
delar av människan blir objekt för handeln, och är förbjudet i stora delar värl-
den utan beaktande av människohandelsproblematiken. Människohandel för 
avlägsnande av organ innebär att hela individen är objekt för handeln, för att 
kroppsdelar senare ska avlägsnas och säljas.48 Offren för handel med mänskliga 
kroppsdelar lider ofta av sviter efter ingreppet under deras resterande liv.49

Fall av människohandel kan te sig väldigt olika och således även inklu-
dera flera typer av offer, såväl barn och kvinnor som män. Olika kategorier 
av offer utnyttjas ofta för olika syften. Kvinnor som utnyttjas för sexuella 
ändamål anses vara den vanligaste formen av människohandel. Studier visar 

43 Se diskussioner om ”debt bondaged” i UNODC, 2012.
44 UNODC, 2006a, introduction xii.
45 RPS, Lägesrapport 12, 2011, s. 13 f.
46 Organhandeln har kommit att uppmärksammas först de senaste åren, trots att handeln har 
pågått sedan länge. Människohandel för utnyttjande av organ utgör endast 0,2 % av identifie-
rade fall i världen, UNODC, 2012, s. 36.
47 Joint Council of Europe/United Nations study, 2009.
48 Organhandel är vanligt förekommande i de allra fattigaste länderna där de mest sårbara 
säljer en njure genom icke medicinskt-etiska ingrepp. Det betyder dock inte att det är män-
niskohandel. Staden Manilla på Filipinerna har kommit att kallas ”one kidney town” på 
grund av det stora antalet människor som tvingats sälja en av sina njurar. Denna typ av män-
niskohandel har registrerats episodiskt i Europa, mellanöstern samt i södra Asien men anses 
ändå alarmerande då mörkertalet för denna typ av utnyttjande antas vara högt. UNODC, 
2009, s. 51. Se också Joint Council of Europe/United Nations study, 2009, s. 11.
49 Se UNODC, 2012.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   22 2014-02-19   12:04



23

1 Inledning

att kvinnor som utsätts för människohandel även utnyttjas för hushållsnära 
arbete samt annan arbetskraftsexploatering.50 Män anses däremot ofta bli 
utnyttjande som arbetskraft. Barn kan utnyttjas för sexuella ändamål, men 
även för tvångsarbete och för tiggeri. Barn utnyttjas dessutom i människo-
handeln just på grund av deras egenskap som barn i till exempel adoptions-
förfaranden.51

Offren kan vidare utnyttjas på olika sätt beroende på vart i handelsför-
farandet de befinner sig i. De kan utnyttjas under transporten för att smuggla 
droger och sedan efter ankomst utnyttjas i andra syften. Ett barn kan på 
liknande sätt utnyttjas för olika ändamål under sin uppväxt. Barn som vid en 
tidig ålder ansågs ha förutsättningar för att arbeta inom till exempel vävindu-
strin på grund av sina små fingrar, eller för att stjäla plånböcker ur fickor och 
handväskor, kan utnyttjas för sexuella ändamål när de blivit äldre.52

1.2.2 Nationell implementering
Internationella överenskommelser för att reglera handel med människor har 
historiskt haft stor inverkan på den nationella rätten. Vilken typ av handel 
som varit förbjuden i ett land eller en region har dock varierat beroende 
på politiska ställningstaganden och rådande sociala normer.53 Lagstiftningen 
styrs av den samhällskontext i vilken den stiftas, och förändringar i statens 
syn på säkerhet och behovet av skydd för individen är avgörande faktorer för 
vilka åtgärder som genomförs i arbetet mot människohandel. Utan nationella 
rättsliga initiativ för att hjälpa offren för de globala brotten, kommer deras 
behov inte att kunna tillgodoses.54 Den svenska lagstiftaren har således en 
avgörande roll för hur brottsoffers rättigheter och skydd tas tillvara.

Sverige betraktas främst som ett transit- eller destinationsland för männi-
skohandel. Det innebär att offren förs hit för att utnyttjas här eller för att 
föras vidare för att utnyttjas i ett annat närliggande land. Samhället har ett 
ansvar gentemot den som utsätts för brott. I en straffrättslig kontext kan 

50 UNODC, 2012, s. 19, kvinnor beräknas utgöra 59 % av offren och 58 % av människo-
handeln beräknas utgöras av sexuellt utnyttjande. Siffrorna är dock baserade på rapporterade 
fall av människohandel. På grund av att Europa är den världsdel som inrapporterat flest fall 
och anses ha en stark fokus på människohandel för sexuella ändamål samt att flera länder 
endast har kriminaliserat människohandel för sexuella ändamål har endast sådana fall rap-
porterats, kan siffrorna vara missvisande. Se även Lee, 2007, Andersson, 2010.
51 RPS, Lägesrapport 10, 2009, UNODC, 2009, s. 50.
52 Shelley, 2010, s. 64.
53 Andreas, 1998, s. 78.
54 Letschert och van Dijk, 2012, s. 7.
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detta ansvar härledas till den rättstrygghet som staten ska bistå med i hän-
delse av att enskild utsätts för övergrepp eller brott av en annan enskild. Mot 
bakgrund av att det är ett samhälleligt ansvar att skydda individer mot brott, 
följer också ett visst ansvar gentemot det enskilda brottsoffret när skyddet 
inte upprätthålls.55 Brottsoffrets intressen har dock ständigt vägs mot andra 
intressen såsom gärningspersonens rätt till en rättssäker straffprocess och 
samhälleliga intressen.56

Det finns, som tidigare framgått, olika beskrivningar av begreppet män-
niskohandel och därmed olika anledningar att agera mot företeelsen. Det är 
därför av vikt för lagstiftaren att vid nationell implementering reflektera över 
på vilken grund och med vilket syfte de olika internationella överenskom-
melserna och reglerna om människohandel har skapats. En sådan reflektion 
möjliggör en balanserad och nyanserad förståelse av statens roll i bekäm-
pandet av människohandel och offrens ställning.57 Beroende på i vilket syfte 
människohandeln regleras, moraliskt, kriminellt eller migrationsrättsligt, kan 
offren behandlas olika. Genom att till exempel beskriva människohandel som 
ett migrations- eller hälsoproblem blir offren en orsak till, och inte konse-
kvens av, problemet och kan därför komma att straffas för sin inblandning 
i en kriminell verksamhet.58 De olika synsätten på hur människohandel ska 
bekämpas, sammanfaller därför inte alltid med brottsoffrens behov av och rätt 
till stöd, skydd och upprättelse.59

Den svenska implementeringen av internationella åtaganden har främst 
skett genom en nykriminalisering i form av straffbestämmelsen mot människo-
handel. För att en kriminalisering ska anses motiverad krävs att en företeelse 
innebär skada för ett skyddsvärt intresse. Den svenska straffbestämmelsen mot 
människohandel anges av lagstiftaren ha tillkommit som en reaktion på den 
kränkning av mänskliga rättigheter, och då särskilt den mänskliga värdigheten, 
som offren för människohandel utsätt för.60 Bestämmelsen är utformad som 
ett brott mot person och beskrivs utgöra ett förstärkt straffrättsligt skydd för de 
personer vars utsatta ställning missbrukats för att möjliggöra ett utnyttjande.61

55 Håkansson och Sarnecki, 1988, s. 9.
56 Wergens, 2011, s. 165, Diesen, 2011, s. 326.
57 Lee, 2007, s. 2 ff.
58 SOU 2002:69, s. 145.
59 Fattah, 1997, s. 265.
60 SOU 2001:14, s. 457 och 471, skr. 2007/08:167, s. 4.
61 Prop. 2001/02:99, s. 4 f., prop. 2001/02:124, s. 22, prop. 2003/04:111, s. 1.
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1.3 Syfte och avgränsningar
Avhandlingen avser att belysa internationella och svenska rättsliga åtgärder 
mot människohandel ur ett viktimologiskt perspektiv. Det övergripande 
syftet är att utreda och analysera om människohandelns offer har fått ett 
förstärkt straffrättsligt skydd i svensk reglering genom implementering av 
internationella instrument. Detta övergripande syfte aktualiserar tre huvud-
sakliga forskningsfrågor:

Vilka intressen och objekt ger de internationella och regionala instru-
menten om människohandel primärt uttryck för att skydda?
För att besvara denna fråga analyseras de bakomliggande intressen som inter-
nationell reglering mot människohandel bygger på. Som tidigare framgått 
utgår internationell reglering från två huvudsakliga skyddsvärda objekt – stat 
och offer – varför forskningsfrågan fokuserar på vilket av dessa objekt som 
explicit eller implicit prioriterats. Detta görs genom att instrumenten upp-
delas och analyseras utifrån primärt skyddat objekt, där instrumentens och 
regleringarnas rättsliga karaktär och dignitet är centrala.

Vilka intressen och objekt avser den nationella straffrättsliga regleringen 
om människohandel primärt att skydda?
För att besvara den andra frågan analyseras den svenska straffrättsliga regle-
ringen av människohandel. Detta görs med avsikt att dels tydliggöra den 
svenska lagstiftningens bakomliggande motiv, dels synliggöra om och i så fall 
hur internationella intressen har varit styrande i den svenska lagstiftningen. 
Viktiga faktorer i denna analys är vilka instrument som Sverige valt, eller inte 
valt, att tillträda, samt hur införlivandet av instrumenten har motiverats och 
genomförts på nationell nivå.

Hur väl stämmer det svenska straffrättsliga skyddet överens med de inter-
nationella instrumenten?
Den tredje och sista forskningsfrågan besvaras genom en analys av de val och 
avvägningar, medvetna eller omedvetna, som gjorts vid den svenska imple-
menteringen av de internationella instrumenten. Centralt för frågeställningen 
är om det råder överensstämmelse mellan internationella och nationella mål 
och medel.

Svenska åtgärder för att motverka människohandeln och skydda dess offer 
har främst kommit att omfatta lagstiftning inom straffrätten, varför detta 
område är i fokus. Som en del av offrens rättsliga skydd har även utlännings-
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rätten kommit att inkluderas i implementeringsförfarandet vad gäller rätten 
till uppehållstillstånd. Därför berörs även denna del i avhandlingen. Andra 
rättsområden som också aktualiserats i det svenska arbetet mot människohan-
del, som till exempel arbetsrätten och social rätten, berörs dock inte närmare.

1.4 Ett viktimologiskt perspektiv
Avhandlingen har ett viktimologiskt perspektiv, vilket innebär att utgångs-
punkten är att brottsoffer generellt har särskilda behov och därför rätt till 
stöd, skydd och upprättelse. Därtill kan perspektivet bidra till att synliggöra 
föreställningar om offren för människohandel vid analysen av intentioner 
och bakomliggande syften i de rättsliga regleringarna. Med den viktimolo-
giska utgångspunkten kan också eventuella inkonsekvenser i den rättsliga 
systematiken vid implementeringen av internationella instrument om män-
niskohandel uppmärksammas, liksom skillnader i avsikt och syfte som kan 
påverka offrens straffrättsliga skydd.62

Det finns inte någon enhetlig viktimologisk teori att anlägga för en sådan 
studie.63 Det viktimologiska forskningsområdet är tvärvetenskapligt med 
utgångspunkt i brottsoffers fysiska, psykiska, sociala och finansiella lidande 
på grund av kriminalitet.64 Genom att sammanfoga flera viktimologiska teorier 
kan dock några gemensamma behov identifieras såsom fysisk säkerhet, erkän-
nande av det lidande och den skada som åsamkas dem, samt någon form av 
rättvisa och upprättelse.65 Brottsoffrets behov har kommit att uppmärksammas, 
såväl i Sverige som internationellt, vilket bland annat lett fram till en diskussion 
om brottsoffers rättigheter.66 Brottsoffer, som bärare av rättigheter och i behov 
av det samhälleliga skyddet, har därför kommit att bli en högst politisk fråga.

62 Granström och Mannelqvist, 2007, s. 32 ff., Lambertz, 2002, s. 270, Asp, 1999, s. 27 ff.
63 Tre inriktningar är dock särskilt utmärkande: positivistisk viktimologi, radikal viktimologi, 
och kritisk viktimologi. Se vidare bl.a. Wolhuter, Olley och Denham, 2009, s. 13–31, van 
Dijk, 2009, s. 3, Spalek, 2006, s. 33–46.
64 Viktimologin, som i studiet av offer och viktimisering användes för första gången 1949 
av den amerikanske psykiatrikern Fredrik Werthram. Forskning inom detta område tog inte 
fart förrän senare delen av 1960-talet. Viktimologin sträcker sig över ämnesområden som 
kriminologi, sociologi, psykologi, juridik och medicin etc. Se vidare t.ex. Granström och 
Mannelqvist, 2007, Elias, 1993, Lindgren, 2001, Karmen, 2005 och Goodey, 2005.
65 Brottsoffer anses dessutom ha behov uppmuntran och rådgivning, medicinsk hjälp, eko-
nomiskt och praktiskt stöd, information och vägledning om vad som väntar i domstol, möj-
lighet att uttrycka hur brottet har påverkat dem, hjälp med att fylla i blanketter, söka kom-
pensation och slutligen information om när gärningsman går fri. Goodey, 2005, s. 121 f.
66 Se bl.a. Enarsson, 2013, Goodey, 2005, s. 1 ff., Klette, 2004, s. 45 ff. och Diesen m.fl., 
1995.
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Brottsoffer är inte en homogen grupp utan består av enskilda individer 
som blir utsatta för olika typer av brottsliga handlingar. Brottets karaktär, 
personliga egenskaper hos brottsoffret och gärningsmannen, samt relationen 
dem emellan, gör det svårt att tala om enhetliga skyddsbehov.67 Människo-
handel inbegriper flera typer av brottsliga handlingar och offren kommer från 
olika etniska och kulturella bakgrund. Samtliga offer för människohandel 
är dock att betrakta som brottsoffer och ska tilldelas samma rättsliga skydd 
oavsett offerkategori eller utnyttjandetyp. Det är därför av vikt att bereda 
en enhetlig rättslig grund, i förhållande till de olika behov brottsoffren har 
genom stöd, skydd och upprättelse.68 Ett helhetsperspektiv genom viktimo-
login bidrar till att inkludera offer för människohandel oavsett kön, ålder och 
typ av exploatering .

Det viktimologiska perspektivet ger ledning till vilka som ska betraktas 
som brottsoffer och hur de sedan bör behandlas. En viktig del av den vikti-
mologiska forskningen är således att definiera och bidra till att identifiera 
brottsoffer i olika sammanhang.69 För att analysera vilka av dem som faller 
offer för människohandel som också tillerkänns straffrättsligt skydd måste 
rättsliga definitioner av brottsoffer analyseras och granskas såväl internatio-
nellt som nationellt.

1.4.1 Att definera brottsoffer
Begreppet brottsoffer används ofta i en öppen och inkluderande bemärkelse 
utan tydliga ramar.70 I FN:s brottsofferdeklaration från år 1985 ges en vid 
definition av brottsoffer. Deklarationen, som inte är rättsligt bindande utan 
ska ses som uttryck för en politisk ambition, definierar brottsoffer som:

”personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller 
psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig för-
sämring av sina grundläggande rättigheter genom handlingar eller underlåtel-
ser som strider mot strafflagar som gäller i medlemsstaterna, inklusive de lagar 
som förbjuder brottsligt maktmissbruk …”71

67 Prop. 2000/01:79.
68 Se t.ex. dir. 1995:94, s. 23. Se vidare Walklate, 2007, s. 74 och Lindgren 2004, s. 19.
69 Viktimologiska teorier kan även användas för att analysera hur offren för människohandel 
identifieras. Analys av identifieringen av offer för människohandel kommer att göras med 
hjälp av den viktimologiska teorin om det ideala brottsoffret, se Christie, 1986.
70 van Dijk, Kaam och Wemmers, 1999.
71 FN:s deklaration och grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 
1985, paragraf 1.
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Brottsoffer innefattar också, då så är lämpligt, nära släktingar eller anhöriga 
till det direkta offret och personer som har lidit skada då de ingripit för att 
bistå ett offer i trångmål eller för att förhindra brott. Brottsofferstatus uppnås 
enligt deklarationen redan då brottet begås, utan relation till den straffrättsliga 
processen. En person kan enligt deklarationen betraktas som offer oavsett 
om förövaren är identifierad, gripen, åtalad eller dömd och oavsett relationen 
mellan förövare och offret.72 

Att enhetligt definiera brottsoffer försvåras av viktimologins tvärvetenskap-
liga karaktär, vilket medfört att olika synsätt vuxit fram. Vem, eller vilka som 
kan, borde eller ska betraktas som brottsoffer är i ständig förändring. Brotts-
offer som begrepp har också beskrivits som en social konstruktion, vilket 
innebär att såväl föreställningar i samhället i stort som inom rättsväsendets 
olika delar, kan påverka möjligheten för den som blivit utsatt för brott att få 
legitimitet som brottsoffer.73

I Sverige uppmärksammades att brottsoffer hade särskilda behov av sam-
hälleligt stöd, skydd och upprättelse i mitten på 1980-talet.74 Trots att brotts-
offers behov vid kontakten med rättssystemet sedan dess har varit en politisk 
fråga har brottsoffer inte definierats i svensk lagstiftning.75 Brottsofferbegrep-
pet används endast i lagstiftning rörande brottsskadeersättning, medel till 
brottsofferfonden och i socialtjänstlagen.76 Istället används begreppet måls-
ägande, vilket har en snävare innebörd än brottsofferdeklarationens definition 
av brottsoffer.77 Målsägandebegreppet har sitt ursprung i vedergällningsläran 
och har ägnats viss uppmärksamhet inom den straff- och processrättsliga dok-
trinen. Det står inte klart vid vilken exakt tidpunkt målsägandestatus upp-
står.78 Enligt legaldefinitionen i 20 kap. 8 § st. 4 rättegångsbalken identifieras 
tre typer av målsägande; (1) den mot vilket brott är begånget (2) den som 
därav blivit förnärmad och (3) den som av brott lidit skada.79

Då det inte finns någon svensk legaldefinition av brottsoffer har en infor-
mell begreppsanvändning vuxit fram för att inkludera de som drabbas av brott 

72 FN:s deklaration och grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 
1985, paragraf 2.
73 Se vidare Fattah, 2010, s. 49, Granström och Mannelqvist, 2007, s. 42, Winter, 2002, 
s. 179.
74 Se vidare Enarsson, 2013, s. 14, Diesen, 2011, s. 109, Lindgren, 2004, s. 73–85, Nilsson 
och Sarnecki, 1988, s. 5.
75 Se t.ex. Granström och Mannelqvist, 2007 samt Lindgren, 2004.
76 SoL 5 kap. 11 §, och i Polisförordningen används uttrycket ”offer för brott”.
77 Se t.ex. Diesen m.fl., 1995 och Leymann, 1989.
78 Se bl.a. Olivecrona, 1953, s. 79, Heuman, 1973 och Ekelöf, 1996, m.fl.
79 Fitger m.fl., 2010, Rättegångsbalken I (del 2), 20:41.
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men inte nödvändigtvis ansetts vara målsägande.80 Här åsyftas en enskild per-
son som drabbats av personskada, psykiskt lidande eller sakskada till följd av 
brott.81 Inom viktimologin avses med brott såväl mellanmänskliga våldsbrott 
som skada orsakat av det rättsliga systemet.

Det är ytterst politiska intressen som styr regleringen, och i förlängningen 
bedömningen, av vilka som anses vara brottsoffer och hur denna grupp ska 
hanteras.82 Brottsofferbegreppet har kommit att utvidgats från ett strikt krimi-
nalpolitiskt begrepp mot en utveckling av att allt fler grupper inkluderas. Här 
har bland annat offer för misslyckat samhällsskydd i samband med arbetslöshet 
diskuterats tillsammans med offer för terrordåd.83 Kritik har riktats mot att 
brottsofferbegreppet använts på ett oreflekterat sätt och reproducerat underlig-
gande antaganden om vilka som är att anses som offer och hur de ska agera.84 
I en svensk kontext har därför begreppet brottsdrabbade börjat användas då 
det anses vara mindre värdeladdat.85 Att införa ett nytt begrepp istället för att 
definiera betydelsen av redan etablerade begrepp försvårar dock den rättsliga 
användningen.

Allmänhetens uppfattning och förväntningar av offer som sårbara, oskyl-
diga och försvarslösa människor ger också avtryck i kategoriseringen och iden-
tifieringen av brottsoffer.86 För att erhålla sociala förmåner och stöd anses även 
att offret måste vara värdigt.87 Enligt teorin om det ideala offret krävs att offret 
passar in i en snäv beskrivning som bland annat inkluderar offrets leverne och 
relation till gärningsmannen för att vara värdigt.88  

Offrets viktimisering har tidigare kommit att förklaras genom teorin om 
”offrets skuld” där olika grader av skuld och oskuld, hos såväl gärningsman-
nen som brottsoffret, var central för att fastställa inte endast den kriminella 
handlingen, utan även offerskapets omfattning.89 Skuldteorin har dock kom-

80 Se bl.a. SOU 1998:40, s. 73 ff.
81 Diesen m.fl., 1995, s. 29.
82 Se vidare Leymann, 1989.
83 Fattah, 2010, s. 55. Förklaringen anses vara att de definitioner av brottsoffer som används 
ofta är vidare än den straffrättsliga fastställelsen av brott. Det innebär i sin tur att det finns fler 
brottsoffer än det finns brott i straffrättslig bemärkelse.
84 Se t.ex. Träskman, 2011, s. 302, van Dijk, 2009, Lernestedt 2004, s. 412, van Dijk, 1999, 
s. 20.
85 Se bl.a. i budgetpropositionen 2012, där begreppen används växelvis, se vidare Enarsson, 
2013. Användningen av begreppet brottsdrabbade uppkom eftersom vissa forskare ansåg att 
brottsofferbegreppet var ett för laddat ord med en negativ antydning, se bl.a. Lindgren, 2009.
86 Lindgren m.fl., 2001, s. 31. Se även Persson, 2004, s. 198.
87 Teorin om det ideala offret lanserades av Nils Christie, 1986.
88 Christie, 1986.
89 Har du inte låst bilen får du räkna med inbrott, går du ute ensam en sen natt är risken att 
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mit att tappa mycket av dess legitimitet i forskningen som förklaringsmodell 
men lever till viss del kvar inom samhället i stort samt inom rättsväsendet 
vid försök att friskriva den åtalade för brott genom att skjuta över skulden 
på offret.90

1.4.2 Brottsoffer och mänskliga rättigheter
Åtgärder för att bereda rättsligt skydd för brottsoffer har tidigare varit starkt 
knutet till nationella förhållanden. Mot bakgrund av en tilltagande globalise-
ring och att det blivit allt vanligare med gränsöverskridande brott har det upp-
märksammats att de som utsätts för sådana brott kan vara särskilt utsatta och i 
behov av internationellt skydd. FN:s brottsofferdeklaration är en milstolpe för 
den internationella brottsofferrätten och har lagts till grund för en kodifiering 
av principer för brottsoffer i den internationella straffrätten.91 I deklarationen 
finns fundamentala bestämmelser för hur brottsoffer ska få en rättvis behand-
ling, stöd, skydd och upprättelse, både i och utanför rättsväsendet.92 Deklara-
tionen etablerar tio grundläggande rättigheter för brottsoffer som kan indelas 
i tre kategorier; tillgång till rättvis domstolsprövning, upprättelse samt stöd.93

Det är vanligt förekommande att brottsoffers rättigheter hänförs till de 
mänskliga rättigheterna. De rättigheter som kan hänföras till brottsoffer 
inkluderar rätten till medkänsla och respekt, information om förfaranden och 
rättigheter, utrymme för offrens utsagor, rättshjälp, effektiv handläggning , 
skydd av privatlivet och identitet, skydd mot repressalier och hot, ersättning 
från gärningsmannen och staten och erkännande av offren med särskilda 
behov.94 Genom att brottsoffers rättigheter knyter an till de mänskliga rät-
tigheterna inkluderas mer objektiva och universella mått av viktimisering. 
Mänskliga rättigheter har fokuserat på staten som en förövare och offret den 
som har utsatts för maktmissbruk av staten till skillnad från nationella rätts-
system som fokuserar på mellanmänskliga ageranden.95 Att dessa verkligen är 

du drabbas för brott stor och rätten att kompenseras eller betraktas som brottsoffer minskas. 
Se vidare Goodey, 2005, s. 66–72.
90 Se bl.a. Lindgren, 2001, s. 125 samt van Dijk, 2009, s. 13.
91 FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk.
Antogs i konsenus av Generalförsamlingen i december 1985.
92 FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 
paragraferna 4–7.
93 I deklarationen beskrivs främst kompensation som en del av upprättelsen, vilket kan delas 
in i skadestånd från gärningsmän och ersättning från staten. Se vidare van Dijk, 2002, s. 33 ff.
94 Se Goodey, 2005, s. 130.
95 Doak, 2008, s. 30, Rock, 2004, s. 233, Mawby och Walklate, 1994, s. 11 ff.
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rättigheter som brottsoffren kan utkräva och som medför ansvar för stater är 
inte lika säkert. Genom en sådan koppling till de mänskliga rättigheterna har 
dock brottsofferfrågor satts på den politiska agendan.96

Det skydd som följer av de mänskliga rättigheterna är till stor del upp-
byggt kring särskilt skyddsvärda grupper. Kvinnor och barn har i instrument 
om mänskliga rättigheter erkänts tillhöra sådana särskilt sårbara grupper och 
utgör också en stor andel av offren för människohandel.97 Män tillhör inte 
en sådan särskilt sårbar grupp och är inte heller lika vanligt förekommande i 
den officiella statistiken över offer för människohandel. Brottsoffer generellt 
är inte att anse som en sådan särskild skyddsvärd grupp, men det finns flera 
instrument som direkt eller indirekt ger ett skydd för vissa av människohan-
delns offer.98

Internationella instrument om brottsoffer inkluderar samtliga offer för 
människohandel oavsett ålder, kön och härkomst, vilket alltså instrument om 
mänskliga rättigheter inte nödvändigtvis gör. En annan skillnad är att i instru-
ment om mänskliga rättigheter ofta fokuserar på att individer inte ska bli 
utsatta för brott, medan regleringar om brottsoffers rättigheter fokuserar på 
enskilda individer som redan utsatts för brott. Skyddet för människohandelns 
offer kan således indelas i åtgärder som avser att (1) skydda individer från att 
bli utsatt för brott och (2) stödja och hjälpa de som redan utsatts för brott.99

Att säkerställa brottsoffrens rättigheter består till viss del av att ge brottsoffret  
rättvis behandling och stöd i den rättsliga processen genom bland annat en 
lämplig roll i det straffrättsliga systemet samt tillgång till upprättelse. Straff-
rätten kan endast tillgodose vissa av de aspekter som inkluderas i brottsoffers 
rättsliga skydd. Inom den viktimologiska litteraturen ses dock upprättelse som 
ett för brottsoffret identifierbart behov, som också bör ses som ett centralt och 
beaktansvärt intresse i straffrätten.100

Det svenska regelsystem som byggts upp för att skydda och hjälpa brotts-
offer blir, som tidigare nämnts, ofta tillämpliga först när någon anses vara mål-
sägande. Som målsägande i svensk domstol erhålls rättigheter som att genom 
ansvarstalan bidra till att en brottsling blir lagförd och dömd till straff, samt 

96 Tham, 2001, s. 31 f.
97 UNODC, 2009, s. 25. Se vidare kap. 3.
98 Det kan dock vara värdefullt att förklara brottsoffer som en särskilt skyddsvärd grupp 
med specifika rättigheter i termer av mänskliga rättigheter, och öppna upp frågan om statens 
ansvar. Mawby och Walklate, 1994, s. 13 ff.
99 Se vidare i Doak, 2008, s. 37 f.
100 Ett av de mest framträdande behovet, efter fysisk säkerhet brukar sammanfattas som upp-
rättelse. Diesen, 2001, s. 326, Diesen 2003, s. 12. Se vidare Burman, 2011, s. 287 ff.
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få behörighet att framställa yrkanden om att personella eller reella tvångs-
medel ska komma till användning. Den som är målsägande i förhållande till 
ett begånget brott har enskild åtalsrätt, rätt att ange brott till åtal och möjlig-
het att föra talan om enskilt anspråk med anledning av brottet. Målsäganden 
anses som part i målet, i de fall han eller hon stöder åklagarens åtal, och har 
i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde eller hjälp av åklagaren att utföra 
målsägandens talan om enskilt anspråk.101 Det är således av stor vikt för offren 
till människohandel att de på ett tidigt stadium identifieras på rätt sätt för att 
de ska kunna tillvarata sina rättigheter.

1.5 Metodologiska utgångspunkter
De metodologiska utgångspunkterna är beroende av det syfte, studieobjekt, 
ansats och perspektiv som anläggs. Så för att studera om människohandelns 
offer har fått ett förstärkt straffrättsligt skydd genom implementeringen av 
internationella instrument består i huvudsak metoden av att tolka och syste-
matisera rättsliga normer.102

Hur rättsliga normer ska tolkas är omdiskuterat men bygger i huvudsak 
på rättsliga principer. Enligt legalitetsprincipen är den skrivna lagen den vik-
tigaste rättskällan där normers innehåll tydligt ska framgå och en tolkning 
av ordalydelsen ska kunna göras.103 För att utreda bakomliggande motiv till 
lagstiftning krävs dock att även andra rättskällor tolkas och analyseras. Det 
är främst lagens förarbeten som anger lagens syften men även internationella 
instrument kan i vissa fall bidra till att besvara sådana frågor.104

Begreppet systematisering är komplext och kan innefatta en mängd olika 
uppgifter såsom kunskap om reglernas konsistens, bakomliggande principer 
och ändamålsenlighet.105 Systematisering av rättsregler har framhållits som 
rättsvetenskapens kanske viktigaste uppgift och kan enkelt beskrivas genom 

101 Heuman, 1973, s. 34, se också SOU 2007:6, s. 133.
102 Se bl.a. Tuori, 2002, s. 284, Peczenik, 1995, s. 42.
103 Legalitetsprincipen är kodifierad i RF 1 kap. 1 § 3 st. Se vidare Sterzel, 2009, s. 113 ff., 
Strömholm, 1996, s. 334.
104 Se t.ex. Asp, 2012, s. 66, Bengtsson, 2011, s. 777, Strömholm, 1996, s. 358–374, Peczenik , 
1995, s. 241–259.
105 Se Sandgren 2004–2005, s. 324 f. som dock anser att begreppet systematisering är fel-
visande eftersom det för tankarna till ett meningslöst och pedantsikt systematiskt vetande. 
Sandgren förespråkar istället termen teoribildning.
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att materialet analyseras och sätts i sitt sammanhang.106 Inom rättsvetenska-
pen används en relativt fri argumentation där rättskälleanalysen kan förenas 
med ändamålssynpunkter och värderingar. Genom att tolka och systematisera 
relevanta normer kan således lagarnas ändamål och bakomliggande intressen 
fastställas.107

Inom rättsvetenskaplig forskning används oftast vedertagna rättskällor på 
ett givet och etablerat sätt, vilket utgörs av den traditionella rättskälleläran.108 
Synen på hur rättskällorna avgränsas, hur de ska tillämpas samt vilken rättslig 
vikt vissa icke specifikt juridiska överväganden ska ges skiljer sig emellertid 
åt.109 Rättskällorna och förhållandet dem emellan kan således variera beroende 
på inom vilket rättsområde forskningen bedrivs.110 Att dela in rätten i olika 
områden kan vara behjälpligt vid forskning för att underlätta systematisering, 
inlärning, identifiering av lagars olika syften och underliggande värden samt 
tvistlösningsmekanismer. Det kan dock även vara problematiskt då splitt-
ringen av rättssystemet kan leda till bristande överskådlighet och stå i dålig 
överensstämmelse med verkligheten.111

Även om ämnesområdet ligger nära straffrätten genom att fokusera på en 
kriminaliserad företeelse, så är avhandlingen i första hand inte att betrakta som 
straffrättslig. Inte heller är den att betrakta som traditionellt folkrättslig eller 
EU-rättslig även om stora delar av materialet härrör från sådana källor. Genom 
att använda ett viktimologiskt perspektiv kan istället material systematiseras 
och tolkas för att belysa olika värderingar som bär upp rättsreglerna oberoende 
av gränserna av rättsområden.112 En sådan ansats möjliggör en helhetssyn som 
kan bidra till ny kunskapssyn och ge förståelse av lagstiftningens ursprung, 
betydelse och den internationella rättens roll i det nationella arbetet kring 

106 Peczenik, 1995, s. 259, Wilhelmsson, 1996, s. 195, Peterson, 1996, s. 180, Bernt och 
Doublet, 1998, s. 11, Sandgren, 2004–2005, s. 323, Sandström, 2002, s. 289.
107 Peczenik, 1995, s. 242. Se mer om ändamålstolkning i bl.a. Peczenik, 1995, s. 362 ff., 
Ekelöf, 1990, s. 54 ff.
108 Petrén, 1987, s. 309, Jareborg, 2004, s. 4, Peczenik, 1995, s. 314, se också Sandgren, 2005–
06, s. 352, Westberg, 1992, s. 421 f., Sandgren, 1995–96, s. 1035, Graver, 2008, s. 149, Agell, 
1997, s. 35–62, Wennström, 2001, s. 66–77 samt Gustafsson, 2002.
109 Se bl.a. Vahlne Westerhäll m.fl., 2009, s. 19. Se även Sandgren, 2005, s. 651 som delar 
upp rättskällelärorna i fyra olika grupper där den första avser den lära prejudikatinstanserna 
tillämpar, den andra som anges i doktrin vara den gällande rättskälleläran, den tredje rent 
hierarkiska rättskälleuppfattningen som tillämpas av praktiserande jurister samt den fjärde som 
faktiskt tillämpas beroende på faktorer av tid, tillgänglighet och tillräcklig kvalitet.
110 Ds 2005:3, s. 33.
111 Se Strömholm, 1996, s. 229 f., som skiljer mellan två olika sätt att gruppera rättsnormer; 
en realistiskt eller social orienterad och en intellektualiserande eller formalistiskt orienterad.
112 Sandgren, 2004–2005, s. 325, Agell, 2002, s. 250.
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brottsofferregleringar som inte kan uppnås med en traditionell uppdelning 
mellan rättsområden. Med ett viktimologiskt perspektiv kan orsakssamband 
visas mellan internationella instruments syfte och möjligheter för människo-
handelns offer att nå straffrättsligt skydd i nationell kontext.113

Då avhandlingen tar utgångspunkt i ett samhällsproblem snarare än en 
specifik rättsregel eller rättsområde kan ansatsen beskrivas som problem- och 
intresseorienterad. En sådan ansats kan bidra till att belysa förekomsten av 
intressemotsättningar, prioritering av intressen samt hur rättsliga lösningar 
gynnar eller missgynnar berörda intressen. Med en problemorienterad ansats 
följer dessutom en öppenhet i val av infallsvinklar, där olika sätt att förstå 
rättsliga intressekonflikter blir centrala, till exempel tvärvetenskapliga aspek-
ter eller kritiska perspektiv.114 

1.5.1 Material
Det rättsliga materialet utgörs typiskt sett av lag, förarbete, rättspraxis, sedvänja 
och doktrin. I den traditionella rättskälleläran systematiseras dessa rättskällor i 
enlighet med rättskällehierarkin, där olika källor tillmäts olika vikt.115 Efter-
som avhandlingens ansats kan beskrivas som problem- och intresseorienterad 
utan att hänföras till en särskild rättsregel eller ett särskilt rättsområde kan 
argumentationen till viss del avvika från den traditionella rättskälleläran.116

Utgångspunkten för den traditionella rättskällehierarkin är lagtexten. I det 
följande kommer lagtext, till följd av implementeringen av internationella 
instrument om människohandel, att utgöra en central del av materialet. De 
bakomliggande intentionerna vid dess tillkomst kan dock främst utläsas i för-
arbeten, vilka därför utgör en större del av avhandlingens material. Även om 
förarbeten inte beskrivs som bindande rättskällor tillmäts de traditionellt ett 
högt rättskällevärde i svensk rätt.117 Detta på grund av att de innehåller  motiv-
uttalanden som närmare utvecklar lagens ändamål samt anses vara vägledande 

113 Mönster och orsakssamband anses ha ett förklaringsvärde och en viktig plats inom den 
moderna rättsvetenskapen. Se vidare Sandgren, 2004–2005, s. 324 ff., Agell, 1997, s. 43. Se 
också Hellner, 2001, s. 38 ff. 
114 Se vidare Westberg, 1992, s. 421 ff. och 436.
115 Se Peczenik, 1995, s. 156–158, 213–218 och s. 397, Ross, 1966, s. 27 och s. 47 f., Peczenik,  
1990. s. 44 f., Strömholm, 1996, Westberg, 1992, s. 425 och s. 428, Hydén, 1992, s. 91, 94 
och s. 100 f.
116 Se vidare Westberg, 1992, s. 421 ff. och 436.
117 Se t.ex. Sundberg, 1978, s. 232 ff., Strömholm, 1996, s. 358–374, Hellner, 1994, 
s. 81–85, 109–112 och Peczenik, 1995, s. 241–259. Detta gäller även betänkanden som anses 
spela en viktig roll i lagstiftningsarbetet och ofta är mer analytiska än propositioner, se Bengts-
son, 2011, s. 777.
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för den juridiska argumentationen.118 På straffrättens område har förarbeten 
inte ansetts spela en avgörande roll för tillämpningen, då legalitetsprincipen 
ansetts motivera att lagtexten bokstavstolkas. Det har dock blivit allt mer nöd-
vändigt att söka svar i förarbeten för att klarlägga straffrättsliga vaga begrepp, 
uttryck och rekvisit.119

Prejudikat från högsta domstolsinstans utgör enligt rättskällehierarkin 
en viktig rättskälla, men vad gäller straffbestämmelsen om människohandel 
återfinns ännu inget sådant avgörande. För att beskriva och ge förklaring till 
offrens möjligheter till straffrättsligt skydd kan istället vägledning hittas i rätts-
praxis från underinstanserna.120 Avsikten är då främst att visa på offrens fak-
tiska möjlighet att erhålla straffrättsligt skydd och inte att analysera tillämp-
ningen som en del av gällande rätt i sig. Tillämpningen av straffbestämmelsen 
om människohandel genom rättspraxis berörs därför endast övergripande och 
exemplifierande.121 På samma sätt används JO-beslut om polisutredningar 
och avvisningsingripanden.

Det internationella materialet i avhandlingen används som förklaring 
till såväl uppkomst som utformning av de svenska rättsreglerna om män-
niskohandel. En stor del av det internationella materialet går att härleda till 
folkrätten, EU-rätten samt instrument om de mänskliga rättigheterna. Det 
internationella materialet har en annan karaktär än nationella regleringar då 
utgångspunkten kan ligga i utomrättsliga ideal eller målsättningar snarare än 
i etablerade rättskällor. De formella folkrättsliga rättskällorna är traktater, sed-
vanerätt och allmänna rättsgrundsatser. Domstolspraxis och doktrin brukar 
beskrivas som folkrättens subsidiära rättskällor.122 Den internationella rätten 
bildas alltså till stor del genom, och består av överenskommelser mellan suve-
räna stater.123 Vid sidan av de överenskommelser som är av rättsligt bindande 
karaktär finns också instrument som endast avses uttrycka målsättningar och 

118 Se Peczenik, 1995, s. 241 f., se även Lernestedt, 2010, s. 71 om förarbetens betydelse i en 
straffrättslig kontext.
119 Peczenik, 1995, s. 252. Se också Asp, 2012, om att se till internationella instrument av 
samma anledning, s. 68 ff.
120 Se Olsen, 2004, s. 135.
121 Om användningar av icke prejudicerande rättsfallsanvändning inom rättsvetenskaplig 
forskning se Heuman 2010, s. 136, Peczenik, 1995, s. 232 samt Hellner, 1994, s. 96.
122 Internationella domstolens stadga artikel 8. Artikeln anger inte i formell mening folkrät-
tens källor men är accepterad i folkrättslig doktrin. Se vidare Sevastik, 2002, s. 80 f., Malan-
czuk (Akerhurts), 1997, s. 36, Shaw, 2008, s. 70 f.
123 Morgenthau, 1940, s. 275, Oppenheim, 1905, s. 74 citerad i Reisman, 1994, s. 265, Weil, 
1983, s. 419 f., och 441, Bozeman, 1984–1986, s. 299, Bring, 1994, s. 39–70 och Brownlie, 
1998, s. 14, Gallagher, 2010, s. 54, Best, 1994, s. 5 f., Nardin, 1998, s. 21, Goldsmith och 
Posner, 2005, s. 13 och 165.
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vars rättsliga dignitet således kan diskuteras.124 Alla dessa instrument och 
överenskommelser är viktiga att beakta för att förstå utgångspunkter, brister 
och tvetydigheter i den nationella rättsordningen och dess tillämpning.125

Det internationella materialet kan främst härledas till tre organisationer: 
Förenta Nationerna (inräknat Nationernas Förbund), Europarådet och Euro-
peiska Unionen, samt från relevanta bilaterala överenskommelser. I dessa delar 
studeras främst internationella traktat, deklarationer och rekommendationer 
samt i viss mån sedvanerätt som lagts till grund för den svenska lagstiftning-
en.126 Därtill kommer internationell rättspraxis och doktrin som hjälpmedel 
för att fastställa innehållet i traktater och sedvanerätt. Lägesrapporter och 
landrapporter analyseras för att visa på hur Sverige efterlever internationella 
överenskommelser.

Frågor som rör människohandel har behandlats inom olika delar av det 
EU-rättsliga samarbetet och har kommit till uttryck i instrument av olika 
form och rättslig dignitet. Åtgärder kring människohandel utarbetades till en 
början inom ramen för de då kallade andra och tredje pelarna. Dessa samar-
beten var i princip mellanstatliga och besluten utgjordes ofta av internatio-
nella överenskommelser medlemsstaterna emellan, i form av gemensamma 
ståndpunkter, gemensamma åtgärder, rambeslut och konventioner.127 Genom 
Lissabonfördraget avskaffades pelarstrukturen och ersattes med en enhetlig 
struktur, där frågor relaterade till människohandel inkluderats i det mer över-
statliga samarbetet. Inom detta samarbete har åtgärder mot människohandel 
kommit till uttryck huvudsakligen i direktiv.128

124 Akehurst, 1970, s. 15, Lysén, 2002, s. 89, Koskenniemi, 1995–1996, s. 489.
125 Enligt principen om fördragskonform tolkning ska svensk rätt, så långt detta är möjligt 
inom ramen för lagens ordalydelse, tolkas på ett sätt som är förenligt med Sveriges åtaganden, 
SOU 2010:70, s. 130. Se Peczenik, 1995, s. 215 om hur konventioner utgör material som 
bör beaktas inom ramen för rättskälleläran. Se även Asp, 2012, s. 70, Lambertz, 2002, s. 270, 
Sandgren, 2005–06, s. 534.
126 Med traktater avses mellanstatliga skriftliga överenskommelser, medan sedvanerätt hänför 
sig till en allmän och konsekvent praxis stater emellan som följs av stater utifrån en känsla av 
rättslig skyldighet. De internationella rättskällorna anges i artikel 38 i Internationella dom-
stolens stadga utan att beakta inbördes ordning. För ytterligare diskussioner se bl.a. Virally, 
1968, s. 121 och Jennings, 1981, s. 60. Viss vägledning i fråga om vad som anses vara rättsliga 
bindande åtaganden går att finna i 1969 års konvention om traktaträtt (härefter Wienkon-
ventionen), artikel 32.
127 Se EU-fördraget innan Lissabon artiklarna 12 och 34, se även ds 2007:25, s. 49 ff., Craig 
och De Búrca, 2011, s. 103 ff.
128 Se vidare Wetter, 2013, s. 74 ff. och 94 ff., Craig och De Búrca, 2011, s. 103 ff., och 
http://ec.europa.eu/legislation/index_en.htm, information hämtat den 2012-04-23.
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För att internationella överenskommelser, oavsett dess rättsliga intentioner, 
ska bli tillämpliga i Sverige krävs att de införs i det nationella rättssystemet.129 
Då lagstiftningen om människohandel till stor del är ett resultat av imple-
menteringen av internationella instrument blir även politiska beslut som fat-
tas i ett tidigare skede än lagstiftningens förarbeten relevanta att studera. I 
analysen av implementeringsarbetet och prioriteringar studeras därför även 
politiskt material som policydokument, debatter och annat empiriskt mate-
rial, handlingsplaner och utredningsdirektiv, på både nationell som interna-
tionell nivå. Rapporter från såväl nationella som internationella icke-statliga 
organisationer, artiklar med ”icke-rättsliga” perspektiv, rättshistoriskt material 
samt internt utredningsmaterial från åklagarmyndigheten och polisen stude-
ras också.

1.5.2 Systematisering av internationella instrument
För att kunna avgöra vilket straffrättsligt skydd människohandelns offer har 
så studeras de ändamål bestämmelsen avser att tillgodose.130 Vilka ändamål 
den svenska regleringen av människohandel avser tillgodose avgörs här med 
beaktande av de ändamål de internationella instrumenten som lagts till grund 
för den svenska bestämmelsen ger uttryck för.

Det internationella materialet i avhandlingen systematiseras med inspira-
tion av den svenska straffrättsliga systematiken om skyddsintressen. Straffrät-
ten är uppbyggd utifrån att en företeelse innebär skada mot vissa intressen som 
behöver skyddas med relativt kraftfulla medel. Dessa intressen kan systematise-
ras utifrån kränkningar av individers och gruppers intressen, av gemensamma 
intressen eller av statens intresse.131 På samma sätt har de internationella över-
enskommelserna om människohandel tillkommit för att skydda vissa intressen 
som kan härledas till såväl stater som individer.132

Subjekten inom nationell och internationell rätt är dock inte helt överens-
stämmande.133 Inom den nationella straffrätten är individen det huvudsakliga 
subjektet som innehar såväl rättigheter som skyldigheter.134 Internationella 
rättsliga och politiska samarbeten bygger däremot på staten som det huvud-

129 Se vidare kap. 5 om det svenska förhållningsättet till internationell rätt.
130 Agell, 2002, s. 246, Lambertz, 2002, s. 270.
131 Träskman, 2011, s. 305, Lernestedt, 2003, s. 110, Jareborg, 2001, s. 51 ff., Jareborg, 1995, 
s. 24.
132 Se Bring, Mahmoudi, Wrange, 2012, 45 f., Shaw, 2008, s. 264, Brownlie, 2003, s. 57 ff.
133 Se bl.a. Shaw, 2008, s. 195.
134 Se Andersson, 2009, s. 31 f., Wennström, 2005, s. 8 ff.
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sakliga, och av vissa betraktat det enda, subjektet.135 Genom kategoriseringen 
som subjekt har staten kompetens att såväl ingå rättsliga förbindelser som att 
implementera dessa i den nationella rättsordningen.136 En ökad betoning av 
de mänskliga rättigheterna har medfört en diskussion om att också betrakta 
individen som subjekt.137 De kriterier som uppställts för ett erkännande som 
internationellt subjekt gör det dock inte möjligt att tilldela individen en gene-
rell status som subjekt.138 Istället kan individen beskrivas som det huvudsak-
liga objektet för skydd enligt vissa instrument om mänskliga rättigheter.139 
Vid systematiseringen av de internationella instrumenten om människohan-
del framställs därför såväl stater som individer som objekt.140

För att kunna utreda de internationella instrumentens ändamål och vad 
de avser skydda krävs att de sätts i sin politiska och rättsliga kontext.141 Män-
niskohandel är som redan konstaterats ett komplext problem som hotar olika 
intressen. Internationella organisationer och stater har därför agerat på grund-
val av olika och delvis konkurrerande intressen. Då internationella överens-
kommelser uttrycker vad staterna samtyckt till kan de avvägningar dessa ger 
uttryck för användas för att påvisa vilket intresse, och därmed också skyddat 
objekt, som prioriterats.142 De internationella överenskommelserna kategori-
seras därför utifrån vilket skyddat objekt de primärt avser att skydda.

135 Brownlie, 2008, s. 105 ff., Shaw, 2008, s. 197, Warbrick, 2003, s. 205 f.
136 O’Connell, 1970, s. 106 f., Brownlie, 2003, Cassese, 2005, Evans, 2003, Shaw, 2003, 
Sevastik, 2009, s. 80 ff., Bring och Mahmoudi, 2007, s. 58.
137 Se olika åsikter om detta i Shaw, 2008, s. 257, Bring och Mahmoudi, 2007, s. 16, Cassese,  
2001, s. 166, Spiliopoulou Åkermark, 1996, s. 41, Sieghart, 1983, s. 16 f., Lauterpacht, 1950, 
s. 45 ff.
138 Som subjekt innefattas juridiska personer med förmågan att ingå giltiga internationella 
traktat och överenskommelser, behörighet att göra anspråk på brott mot internationell rätt, 
ställas till ansvar för internationella förseelser samt åtnjutande av privilegier och immunitet 
från nationell jurisdiktion. För att kunna tillräknas som subjekt krävs dessutom någon form 
av godtagande från den internationella gemenskapen. Brownlie, 2008, s. 57–65, Spiliopoulou 
Åkermark, 1996, s. 41.
139 Shaw, 2008, s. 257 ff. Då individen inte endast innehar rättigheter utan även skyldig-
heter inom den internationella rätten anses dess deltagande innebära ett inflytande av mer 
av  görande betydelse än att de ska beskrivas som objekt. Se vidare McCorquodale, 2003, 
s. 299 ff., Brownlie, 2008, s. 35.
140 Stater utgör dock både de främsta subjekten och de traditionella objekten för skydd vid 
internationellt samarbete och är då både lagstiftare och föremål för samma reglering. Kelsen, 
2001, s. 321 ff.
141 Se Asp, 2013, s. 66.
142 Förespråkare av den internationella rätten som uppbyggd av samtycke, och att rättsregelns  
existens bestäms av värdet av de formella kriterier den är uppbyggd efter, anses tillhöra en 
skola om den hårda rättspositivismen. Se vidare Nardin 1998, s. 24, Wacks, 2005, s. 70, Sten-
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För att avgöra ett instruments primära skyddade objekt sker tolkning mot 
bakgrund av traktatens ändamål och syfte och med den gängse uppfattningen 
av instrumentet i sitt sammanhang. Det är i första hand angivet syfte i instru-
mentets ingress som används för att avgöra primärt skyddat objekt, men även 
dokumentation från förhandlingar, bilagor och allmänna diskussioner.143 En 
sådan tolkning och kategorisering kan verka relativt enkel och okontroversiell, 
men internationella överenskommelser avser ofta att skydda flera olika intres-
sen och objekt parallellt. I de fall ett internationellt instrument har skapats 
med flera angivna skyddade objekt har dock den materiella delen ofta formu-
lerats på så vis att en prioritering av något skyddade objekt ändå kan utläsas.

De faktorer som i analysen av den internationella lagstiftningens intentio-
ner och prioriteringar getts störst betydelse är:

•	 instrumentens	rättsliga	status	eller	dignitet
•	 normernas	rättsliga	status	eller	dignitet
•	 hur	instrumentens	efterlevnad	övervakas,	samt
•	 vilka	sanktioner	som	följer	när	instrumenten	inte	åtföljs

Med rättslig dignitet avses här i vilken utsträckning ett instrument och dess 
normer är att betrakta som rättsligt bindande. Inom den internationella rätten 
skiljs mellan rättsligt bindande traktat, hard law och de överenskommelser 
som har mer karaktär av målsättningar eller viljeyttringar, soft law.144 Då stater 
och andra internationella aktörer utarbetar och samtycker till icke rättsligt 
bindande instrument görs ett medvetet val i fråga om instrumentets rättsliga 
dignitet, ansvar, övervakning och sanktioner. Soft law kan motiveras av be -
hovet att kringgå de politiska begränsningar, ekonomiska kostnader och den 
juridiska stelheten som ofta förknippas med formella och juridiskt bindande 
fördrag.145 Soft law har beskrivits utgöra en gråzon mellan juridik och politik, 
där en politisk vilja manifesteras på ett rättsligt liknande sätt utan att utgöra 
ett rättsligt medel.146

Den rättsliga digniteten av normer kan utläsas genom att se till det språk-
bruk som använts i överenskommelsen. När ord som paragraf används istäl-
let för artikel, besluta istället för enas och borde istället för ska tydliggörs att 

hammar, 2008, s. 42, Jennings och Watts, 1992, s. 23, Steinberg och Zasloff, 2006, s. 73, 
Bull, 2002, s. 126, Koskenniemi, 2006, s. 72.
143 Wienkonventionen artikel 31.
144 Se Weil, 1983, s. 419 f. och Malanczuk (Akehurst’s), 1997, s. 79, Shelton, 2003, s. 166 ff.
145 Johnston, 1997, s. 24, Malanczuk (Akehurst’s), 1997, s. 54, Shelton, 2003, s. 168.
146 Malanczuk (Akehurst’s), 1997, s. 54.
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normerna inte ska betraktas som rättsligt bindande. En hierarki av normer 
inom ett visst instrument kan också utläsas genom att se till användningen 
av icke-undantagsbestämmelser, klausuler om begränsning och restriktioner 
för reservationer.147 Fördrag kan också innehålla ”savings clauses” som ger 
uttryckligt företräde till andra internationella instrument eller regler i inter-
nationell sedvanerätt. Det innebär svårigheter att placera instrumentens inne-
håll, utifrån såväl materiella aspekter som primära skyddade objekt, inom en 
rättslig hierarki i de fall motsättningar mellan instrument skulle uppstå. Nor-
mer inom ett och samma instrument har identifierats konstituera tre nivåer 
av rättslig dignitet:

a)  åtgärder som är tvingande, antingen absolut eller när särskilda villkor upp-
fyllts,

b) åtgärder som staterna måste överväga att vidta, eller
c) åtgärder som är valfria.148

Allmänna bestämmelser för tolkning kan lösa vissa problem kring normhie-
rarki, genom kategorisering av lex specialis eller lex posterior. Frågor om att 
fastställa internationella prioriteringar mellan lagstiftningsområden som har 
utvecklats oberoende av varandra kvarstår dock.149 En sådan diskussion förs i 
avhandlingen utifrån tillämpningsinstrument som travaux préparatoires samt 
annan officiell dokumentation från förhandlingar, lagstiftningsguider och 
kommentarer.150

De internationella åtgärderna mot människohandel kan, baserade på dessa 
kriterier, alltså kategoriseras utifrån två mer eller mindre separata utgångs-
punkter: att skydda den nationella säkerheten eller att skydda individen. 
Genom denna systematisering av de internationella instrumenten kan också 
prioriteringen mellan de skyddade objekten analyseras. Denna analys kan 
hjälpa till att förklara utformningen av den svenska regleringen på området.

147 Se Shaw, 2008, s. 247 f., Shelton, 2003, s. 160 ff.
148 Se Raymond, 2001, s. 4, UNODC, 2004, s. 248.
149 Shelton, 2003, s. 159, Hafner, 2000, s. 146.
150 Wienkonventionen artiklarna 31 och 32.
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1.5.3 Implementering som studieobjekt
Internationella överenskommelser blir inte tillämpliga i svensk rätt förrän de 
implementeras, oftast som lagstiftning. Metoderna för att analysera imple-
mentering av internationell rätt är nära sammankopplade med vilken teore-
tisk grund det internationella samarbetet beskrivs vara uppbyggd på.151

I denna del av analysen har inspiration hämtats från teorier om internatio-
nella relationer. Internationella relationer är ett tvärvetenskapligt angrepps-
sätt som beaktar relationer och uppförande mellan internationella aktörer. 
Detta inkluderar bland annat studier av efterlevnad, analyser av stabilitet och 
effektivitet av internationella institutioner samt de sätt som staters agerande 
påverkar innehåll och omfattning av internationella regler.152 Genom en sådan 
övergripande analys kan orsakssamband mellan karaktären av internationella 
överenskommelser och nationella implementeringsarbete påvisas. Svårigheten 
med en sådan övergripande analys är dock att reda ut och balansera olika av -
görande faktorer. Genom att bryta ut vissa delar som problemets struktur, hur 
problemet angripits, vilka åtgärder som antagits, koppling till nationella för-
hållanden och den internationella strukturen inom vilket problemet bemöts, 
kan dock vissa mönster framträda.153

Nationell lagstiftning kan definieras som ett verktyg för realiserandet av 
politiska mål. Vid analys av implementering är det därför av vikt att beakta 
de politiska förhållanden som rådde vid den tidpunkten lagstiftningen antogs 
där rättspolitisk vetenskap fyller en viktig funktion.154 Vid analysen av den 
svenska implementeringen av internationella instrument om människohandel 
används en beskrivning av lagen som norm- eller målrationell som utgångs-
punkt. En sådan beskrivning möjliggör en analys av betydelsen av hur inter-
nationella instrument är beskaffade avseende rättsliga karaktärer och dignitet. 
Den möjliggör även en diskussionen gällande när en eventuell intresseavväg-
ning ska göras vid implementeringen av olika typer av internationella instru-
ment.155 Frågan om och hur en intresseavvägning bör göras analyseras utifrån 
proportionalitetsprincipen. Proportionalitet beskriver en rättslig teknik för att 
lösa konflikter mellan mänskliga rättigheter och allmänna intressen genom en 
process av balansering eller avvägning.156

151 Gallagher, 2010, s. 54, Shaw, 2008, Slaughter, 1999, s. 2.
152 Guild, 2009, s. 1, Slaughter, 1999, s. 3.
153 Finnemore och Sikkink, 1998, s. 909 ff., Raustiala och Slaughter, 2002, s. 545.
154 Hydén, 2002, s. 141 ff., Mannelqvist, 2003, s. 20, se även Persson, 2004, s. 49.
155 Se t.ex. Hydén, 1984, Westerhäll, 2002.
156 Se Naarttijärvi, 2013, s. 43 ff., Helmius, 2012, s. 133–162 samt Bull, 1997, s. 444 ff.
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I avhandlingen diskuteras offrens möjligheter till straffrättsligt skydd även 
genom en statsvetenskaplig modell om implementeringen av mänskliga rättig-
heter.157 Att granska val av såväl mål som medel är en naturlig följd av införliv-
ning av internationell rätt i en nationell rättsordning, och en viktig uppgift för 
rättsvetenskapen.158 Genom att dela upp implementeringen av internationella 
instrument om människohandel i kriminalpolitiska och straffrättspolitiska 
frågor kan eventuella målsättningsskillnader utredas vidare.

1.6 Tidigare forskning och placering av ämnet
Forskningen relaterad till frågor om människohandel och slaveri, har de 
senaste tio åren ökat markant.159 Det ökande intresset för dessa frågor kan 
bero på dess komplexitet och även de skador människohandel anses bidra 
till. Människohandel tangerar flera politiskt känsliga frågor för såväl enskilda 
individer som samhället i stort. Trots offrens svåra upplevelser, den internatio-
nella uppmärksamheten och de många internationella överenskommelserna 
finns det fortfarande betydande begränsningar i vår kunskap och förståelse av 
människohandeln.160

Ideologiska motiv och politiska mål har i stor utsträckning påverkat såväl de 
rättsliga initiativen mot handeln som forskningsagendan. Forskning relaterad 
till handel med människor har ofta varit en del av studier om migration.161 
Migrationsfrågor med koppling till människohandel har studerats inom såväl 
statsvetenskaplig som sociologisk forskning.162 Människohandel, som del av 
den illegala migrationen samt den gränsöverskridande organiserade brottslig-
heten, har även aktualiserat studier inom kriminologin, säkerhetsforskning, 
internationella relationer och freds- och konflikt studier vilka bidragit med att 
påvisa vilka följder människohandel haft för staters säkerhet.163

Forskning om människohandel inom den internationella rätten har ofta 
tagit avstamp i ett särskilt internationellt instrument eller en internationell 

157 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 17 ff.
158 Hydén, 2002, s. 111 ff.
159 Se vidare Jonsson, 2008, s. 111–126. För mer om slaveri se t.ex. Miers, 2003, som skriver 
ur ett afrikansk historiskt perspektiv.
160 Se beskrivning i UNODC, 2012. Vad gäller handel med kvinnor för utnyttjande i sexu-
ella ändamål finns dock vissa verk av betydelse, se bl.a. O’Reilly, 2012.
161 Se t.ex. Haynes, 2004, Guild, 2009, Lobasz, 2009, se även Peskin, Perruchoud och Red-
path-Cross (red.), 2012.
162 Se t.ex. Lee (red.), 2007, Guild, 2009 samt Danailova och Laczo, 2010.
163 Se Stoecker och Shelley, 2005, Williams, 2008, Aronowitz, 2009, Berdal och Serrano, 
2002, Jonsson, 2009.
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organisation.164 År 2010 utkom det första verket som heltäckande beskri-
ver människohandel i sin helhet utifrån den internationella rätten, nämligen 
Anne Gallaghers ”The International Law of Human Trafficking”.165 Ur ett 
svenskt perspektiv avhandlades år 2013 den svenska implementeringen av 
definitionen av människohandel som återfinns i Palermoprotokollets arti-
kel 3 jämfört med hur Polen och Ryssland implementerat densamma.166 För 
att ge svar till frågan om offrens straffrättsliga sydd och lagstiftarens val och 
avvägningar är det av betydelse att undersöka hela den stora massa av inter-
nationella instrument och politiska diskussioner som format den svenska lag-
stiftningen samt de som inte beaktats.

Vad gäller forskningen om skyddet för de individer som utsätts för män-
niskohandel har de mänskliga rättigheterna för de särskilt skyddsvärda grup-
perna varit i fokus.167 Svensk forskning om människohandel har följt den 
traditionen och fokuserats på kvinnor som utnyttjats för sexuella ändamål, 
och har dominerats av genusforskning.168 Stor del av den svenska kunskaps-
utvecklingen i fråga om de mänskliga rättigheterna har varit inriktad på andra 
länder, inte på om och hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, tolkas och 
uppfattas i Sverige.169

Genom att anlägga ett viktimologiskt perspektiv på människohandel avser 
avhandlingen medverka till en ökad medvetenhet om juridikens konsekvenser 
för människohandelns offer.170 Svensk forskning om brottsoffer har främst 
bedrivits inom sociologin, psykologin samt folkhälsovetenskapen.171 Trots att 
det borde vara centralt för lagstiftaren att ta del av alternativa synsätt på rätten 
har viktimologin inte varit ett vanligt förekommande inslag i rättsvetenskaplig 
forskning. Inte heller har det inom viktimologin varit vanligt med rättsveten-
skapliga ansatser. Ett viktimologiskt perspektiv på rättsliga frågor skulle dock 
bidra till värdefull information för lagstiftaren om konsekvensanalyser och 

164 Se t.ex. Jonsson Cornell, 2014, Askola, 2007 och Rijken, 2003.
165 Gallagher, 2010.
166 Borg Jansson, 2013.
167 Se bl.a. Obokata, 2006, Holmes, 2010 samt Askola, 2007.
168 Se Westerstrand, 2008, Andersson, 2010. Även flertalet internationella verk om männi-
skohandel har fokuserats på kvinnor som utnyttjats för sexuella ändamål, och har haft femi-
nistiska utgångspunkter se t.ex. Lobasz, 2009, Askola, 2007.
169 SOU 2010:70, s. 304.
170 Se Andersson, 2011, s. 399, Granström och Mannelqvist, 2007, s. 10.
171 Se bl.a. Lindgren, 2004 och Nilsson, 2003. Se vidare i Brottsoffermyndighetens rapport: 
Ett viktimologiskt forskningsprogram, Rättigheter och motstånd, 2002–2007.
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av  vägningar.172 Det vore även värdefullt för samhället i stort för en rationell 
kriminalpolitik, utvecklingen av brottsförebyggande arbetet och för att öka 
tryggheten och säkerheten.173

Viktimologiska frågor uppmärksammades på den svenska politiska arenan 
under 1970-talet med utgångspunkt i kvinnorörelsens krav på förbättrade 
juridiska rättigheter för våldtagna och våldsutsatta kvinnor.174 Den politiska 
målsättningen att tillvarata de mest skyddsvärda grupperna i samhället skulle 
då komma att realiseras genom särskilda lagreformer.175 Den svenska forsk-
ning som bedrivits utifrån viktimologiska utgångspunkter har därför främst 
fokuserat på vissa särskilt utsatta brottsoffergrupper utifrån kön eller ålder.176 
Det har dock diskuterats om fokus på särskilt utsatta grupper riskerar att 
osynliggöra individer som inte ryms inom de ramar som ställs för dessa sär-
skilt utsatta grupper.177

Människohandel är en komplex företeelse som innefattar offer från olika 
grupper, såväl särskilt skyddsvärda som inte. Det är därför av vikt att i forsk-
ning om människohandelns offer inkludera samtliga utnyttjandeformer och 
offergrupper för att kunna ge en mer fullständig och rättvisande bild av de 
konsekvenser den svenska implementeringen lett till.

1.7 Terminologi
Handel med människor är en gammal företeelse som behandlats under olika 
benämningar med till viss del olika innebörd.178 Inom det valda ämnes-
området är det därför svårt att använda en fullt homogen begreppsapparat 
be  roende främst på omständigheter som tid, aktörernas intresse samt språk-
liga olikheter. Eftersom avhandlingen sträcker sig över såväl tid som ämnes-
områden har begrepp haft olika innebörd och nya har tillkommit. Därför 
har även terminologin i avhandlingen anpassats efter tid och har ursprung i 
olika rättsområden.

172 Se Mannelqvist och Granström, 2007, s. 29, Burman, 2007, Forsman, 2013. Se också 
Brottsoffermyndighetens rapport: Ett viktimologiskt forskningsprogram, Rättigheter och 
motstånd, 2002–2007. Se även Lambertz, 2002, s. 270, Asp, 1999, s. 27 ff.
173 Fattah, 2010, s. 48, Olsen, 2004.
174 Se Persson, 2004, Mannelqvist och Granström, 2007, s. 29.
175 Mannelqvist och Granström, 2007, s. 36.
176 Se bl.a. Forsman, 2013, Johansson, 2012, Burman, 2007, Andersson, 2004. Se dock 
 Persson, 2004, Enarsson, 2013, Diesen, 1995, Mannelqvist, 2005–2006, Granström, Land-
ström och Mannelqvist, 2008–09, Lernestedt och Tham (red.), 2011. 
177 Granström, 2007, s. 125–138.
178 Se Salt och Hogarth, 2000, för olika definitioner av handel med människor.
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Då människohandel är ett relativt nytt rättsligt begrepp kan det tänkas 
vara naturligt att andra redan etablerade definitioner används som förståelse-
grund. Användning av redan etablerade begrepp kan dock innebära att en 
miss visande bild ges av det nya begreppet som ska definieras.

Trafficking är ett begrepp som används frekvent såväl internationellt som 
nationellt i samband med människohandel. Begreppets engelska betydelse, 
”olaglig handel” inkluderar inte bara människor utan även exempelvis smugg-
ling av narkotika, vapen och andra föremål. I en svensk kontext används 
begreppet ofta synonymt med människohandel men åsyftar endast kvinnor 
och barn som utnyttjas för sexuella ändamål.179 Begreppet trafficking kan 
härledas till äldre internationella instrument som inte är direkt applicerbara i 
dagens diskussioner om människohandel.

Slaveri eller det moderna slaveriet är andra sådana begrepp som används 
för att beskriva det som idag benämns människohandel.180 Slaveri har beskri-
vits som den värsta form av utnyttjande av människor genom historien och 
det finns såväl likheter som skillnader mellan slaveri och människohan-
del.181 Både människohandel och slaveri involverar organiserad förflyttning 
av människor, för ett senare utnyttjande. Medan slaveri kännetecknas av en 
konkret äganderätt av en annan människa förklaras dock människohandel 
genom termer av kontroll av någon annan.182 Slaveri inriktar sig endast på 
särskilda offergrupper; svarta människor eller vita kvinnor, medan definitio-
nen av människohandeln inkluderar alla oberoende av etnicitet eller kön.183 
Brukandet av begreppet slaveri för att beskriva människohandel försvaras med 
att det garanterar en bredare publik, medan andra anser att sensationalism bör 
undvikas för att inte urvattna redan vedertagna begrepp.184

Efter år 2000, när människohandel som begrepp blev etablerat genom Paler-
moprotokollet, ändrades också terminologin nationellt och tidigare begrepp 
för handel med människor användes inte på samma sätt. Även begreppet 
människosmuggling introducerats år 2000 och kompletterade eller bytte ut 
redan etablerade begrepp.185 Såväl människohandel som människosmuggling 

179 Se för utförligare diskussion kring begreppet i Askola 2007, 15 ff. och 32 samt för svenska 
förhållanden Westerstrand, 2008, s. 40.
180 Angående definitioner och paralleller till slavhandeln, se Bales och Lize, 2005, Bales, 
2004, Miers, 2003, Bales och Robbins, 2001 samt Williams, 1999.
181 Lee, 2007, s. 3.
182 Bales, 2005, Kempadoo, 2005, se vidare Obokata, 2006, s. 9 ff., Gallagher, 2010, s. 177 
och Scarpa, 2008.
183 Bales, 2004, s. 14.
184 Anker, 2004, s. 19, Anderson, 2004, Lee, 2007, s. 4.
185 Samtidigt som Palermoprotokollet antogs även ytterligare tilläggsprotokoll till konven-
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utgör en del av den irreguljära migrationen och har ofta sammanblandats. 
Genom tilläggsprotokollen till konventionen mot gränsöverskridande organi-
serad brottslighet har det dock gjorts klart att dessa är två separata företeelser 
som inte ska förväxlas. Människohandel behöver till skillnad från människo-
smuggling inte inkludera ett illegalt gränsöverskridande moment, men det 
kräver, som framgick inledningsvis, ett användande av otillbörliga medel och 
ett utnyttjande som inte ingår i definitionen av människosmuggling.186

I avhandlingen används olika begrepp beroende på hur handeln med män-
niskor har definierats i de aktuella internationella instrumenten, nationella 
förarbeten eller i andra sammanhang. I framställningen används begreppet 
trafficking endast i relation till tidiga internationella instrument om handel  
med kvinnor för sexuella ändamål och begreppet slaveri vid analys av instru-
ment som benämnt handeln enligt denna definition. I övrigt används begrep-
pet människohandel vad avser handel med människor som inkludera alla typer 
av utnyttjanden och alla typer av offer för att kunna relatera till såväl natio-
nell lagstiftning som den globala definitionen i Palermoprotokollet. I de fall 
företeelsen beskrivs oavsett tid och internationellt instrument eller svensk 
lagstiftning används uttrycket handel med människor.

Begreppet internationell rätt används i stora delar av avhandlingen som 
ett samlingsbegrepp för folkrätt, mänskliga rättigheter och EU-rätt.187 Med 
internationell rätt avses ett vidare rättsområde än det traditionellt folkrättsliga 
i vilken de mänskliga rättigheterna har en tydlig plats och dessutom innefat-
tar internationell straffrätt. Även EU-rättens mer mellanstatliga samarbeten 
inkluderas i en sådan vidare benämning. I de fall det krävs åtskillnad mellan 
de i samlingsbegreppets ingående delar för att tydliggöra skillnader kommer 
dock begreppen folkrätt, mänskliga rättigheter och EU-rätt att användas.188 
Begreppet mänskliga rättigheter används när det gäller rättigheter i interna-
tionell rätt, medan begreppet grundläggande fri- och rättigheter används i en 
nationell kontext.189

tionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, varav ett avser åtgärder mot män-
niskosmuggling.
186 Se FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till konven-
tion mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, artikel 3(a) och Palermoprotokollet 
artikel 3. Se vidare i Holmes, 2010, s. 1 ff.
187 Se t.ex. Asp, 2012, s. 70, Shaw, 2008, s. 43 ff.
188 För en vidare diskussion om begreppen folkrätt och internationell rätt se bl.a. Sevastik 
(red.), 2009 samt Bring, Mahmoudi och Wrange, 2012, s. 21 f.
189 SOU 2001:14, s. 457.
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Begreppet implementering används för att beskriva den process varigenom 
internationella överenskommelser blir en del av, och tillämpas inom ramen 
för, nationella rättsordningar. Denna process kan sägas bestå av tre någor-
lunda urskiljbara delar; införlivande, tillämpning och genomdrivande.190 Det 
är främst den materiella internationella rätten som är föremål för besvarande 
av forskningsfrågan och inte implementeringsprocessen som sådan. Vad gäller 
folkrättsliga instrument och mänskliga rättigheter så har det varit brukligt att 
tala om implementering alternativt införlivning medan vad gäller EU-rätts-
liga instrument så har genomförande kommit att bli det brukliga begreppet. 
I avhandlingen kommer dock främst implementering eller införlivning att 
användas för att beskriva hur internationell rätt görs till en del av, eller har 
påverkat, den nationella rättsordningen.191

1.8 Disposition
Avhandlingen, som är uppdelad i sju kapitel börjar med att ge en bakgrund 
om människohandel som ett globalt problem för såväl stater som enskilda 
individer. Sedan analyseras de internationella överenskommelser som skapats 
för att möta det hot människohandel beskrivs utgöra samt skyddet genom 
mänskliga rättigheter. Slutligen diskuteras hur Sverige valt att reglera det rätts-
liga skyddet för människohandelns offer och på vilka grunder detta har skett.

Kapitel ett har funktionen att introducera ämnet, förklara problembak-
grunden och ämnets relevans genom att beskriva människohandel som 
företeelse och dess utbredning. Här ges även en teoretisk ram som beskriver 
avhandlingens syfte och metodval. Första kapitlet anger även avhandlingens 
utgångspunkter utifrån internationell och nationell rätt genom att placera 
människohandel i en kontext av hot mot staters intressen och samtidigt visa 
på behovet av skydd för utsatta individer.

I kapitel två ges en överblick av de internationella överenskommelser mot 
handel med människor som möter det hot som människohandel ansetts 
utgöra; prostitution, migration och organiserad brottslighet. Kapitlet tar sin 
början i internationella rättsakter om regleringar av slaveriet vilket också är 
relevant för hur senare åtgärder har formats.

190 Terminologin ansluter till den som Mortelmans använder för att beskriva implemente-
ringsprocessens olika delar (incorporation, application, enforcement), se Mortelmans, 1998, 
s. 105.
191 Se bl.a. Ds. 2007:25, s. 11.
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I kapitel tre beskrivs de skyddsåtgärder för individer som utsätts för handel 
med människor som skapats genom internationella instrument. De är kate-
goriserade utifrån tidiga internationella åtgärder om slaveri och vit slavhandel, 
generella mänskliga rättigheter som är tillämpningsbara på människohandelns 
offer samt utifrån skyddsvärda grupper i relation till handel med människor; 
kvinnor, barn och migranter.192

Kapitel fyra kan beskrivas som en brygga mellan den internationella rätten  
och införlivningen av internationella överenskommelser i svensk rätt. I kapit-
let beskrivs faktorer som är avgörande för hur en nationell implementering 
sker utifrån överenskommelsers karaktärer, den internationella rättens utform-
ning samt staters politiska vilja att anta ansvar inom internationellt samarbete.

I kapitel fem redogörs för de svenska straffrättsliga åtgärderna i arbetet mot 
människohandel. Framställning presenteras främst i kronologisk ordning med 
utgångspunkt i de internationella instrument som implementerats, med bör-
jan i lagstiftning om det vita slaveriet och slavhandeln. Upplägget är även 
influerat av lagstiftarens uttalade motiv till åtgärder om människohandel var-
för den svenska sexköpslagen diskuteras i kapitlet.

I kapitel sex analyseras de politiska och rättsliga överväganden som gjorts 
inom den svenska straffrätten relaterat till brottsoffers möjlighet till straffrätts-
ligt skydd. I kapitlet visas också på vilka konsekvenser implementeringen av 
internationella instrument haft på brottsoffrens faktiska möjlighet till straff-
rättsligt skydd.

I kapitel sju analyseras om, och i så fall hur, val och avvägningar gjorts vid 
implementeringen av internationella instrument i svensk rätt som förklaring 
till hur skyddet för människohandelns offer är beskaffat. Den svenska intresse-
avvägningen belyses utifrån de internationella åtgärderna för att se hur den 
svenska staten prioriterat och resonerat vid implementeringen av internatio-
nella instrument.

192 Se liknande kategorisering av särskild sårbara grupper i UNODC, 2012, s. 15.
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2.1 Inledning
Samtliga internationella instrument och åtgärder beskrivna i det här kapitlet 
har huvudsakligen påkallats för att i första hand skydda statliga eller samhäl-
leliga värden, främst olika aspekter av säkerhet utifrån rådande hotbilder.193 
Valet av hotbild, och hur de framställs, påverkar eller avgör vilka insatser 
och åtgärder som anses nödvändiga. De internationella åtgärderna mot han-
del med människor kan härledas till väsentligen tre primära hotbilder: mig-
rationsprostitution, illegal migration och gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

Inom det internationella samarbetet försöker stater genom överenskom-
melser skapa regleringar för att tillgodose gemensamma intressen.194 Över-
enskommelserna bygger på varje stats självbestämmande över sitt territorium, 
dess suveränitet. En juridisk förpliktelse mellan stater är dock endast möjlig 
under förutsättning att staten samtycker till vissa begränsningar av sin suve-
ränitet till förmån för en annan stat.195 Konsekvenserna av människohandel 
anses vara så betydande genom att de utmanar statens gränser, suveränitet, 
självständighet och kompetens att de motiverat ett sådant internationellt sam-
arbete.196 

Då handeln med människor beskrivits utifrån olika hotbilder är det av 
vikt att analysera och utgå från de förutsättningar som rådde när de interna-
tionella instrumenten skapades. Såväl nationella som internationella bestäm-
melser speglar de villkor och traditioner i det samhälle där de används.197 I 
det följande analyseras vilka föreställningar och rättspolitiska överväganden de 
internationella instrumenten som reglerar handel med människor ger uttryck 
för. Grunderna till det internationella samarbetet mot handel med människor 
är starkt förknippat med kolonialismen och de europeiska staternas er övringar 

193 Hotbilder är konstruktioner av möjliga framtida hot med syfte att skapa god beredskap 
för den händelse hoten skulle realiseras, förhindra hoten samt att minimera dess skadeverk-
ningar. Se vidare Eriksson, 2008, s. 25 ff., Flyghed, 2007 s. 60 och Träskman, s. 110.
194 Oppenheim, 1905, s. 3, 41, Warbrick, 2003, s. 206 f.
195 Kelsen, 2006, s. 250 ff., Shaw, 2008, s. 487 ff.
196 Adamson, 2006, s. 165–199.
197 Shaw, 2008, s. 43.
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i andra världsdelar.198 Som en bakgrundsbeskrivning till arbetet mot män-
niskohandel kommer därför först internationella åtgärder mot slaveri att ana-
lyseras.

2.2 Slavhandeln
Det var länge accepterat att handla med människor då det ansågs att alla 
föddes in i olika roller, varav några var att tjäna och andra att härska. Under 
antiken restes frågan om även slavar hade ett förnuft och en själ och därför 
också borde få en del rättigheter, främst rätten till frihet. Dessa idéer mötte 
dock starkt motstånd eftersom mycket i antikens samhällssystem byggde på 
innehavet av slavar.199 I syfte att bevara innehavet av slavar beskrevs de som 
fula och omänskliga bestar.200

Stater hade från 1600-talets mitt starka, till en början främst ekonomiska, 
intressen att fortsätta och även utöka slavhandeln. Utbredningen av koloniala 
stormakter innebar att slavarna kom att utgöra värdefulla exportvaror. Slav-
handeln blev därmed ett viktigt maktmedel i det internationella samarbetet 
vilket kom att expandera. Bara under 1800-talet slöts mer än 300 bi- och 
multilaterala avtal mellan stater angående slavhandeln.201 Det tidiga inter-
nationella samarbetet kan beskrivas utifrån att enskilda stater agerade i de 
frågor som ansågs för dem särskilt angelägna. Flera europeiska stater kunde 
senare genom slavhandeln förbättra sin internationella ställning och stiga till 
framträdande positioner.202 

Vad gäller såväl uppkomsten av handeln med slavar som restriktioner av 
densamma så får det anses vara staternas intressen som styrt. Även om synen 
på slavar och slavhandeln sedermera kommit att förändras, avsåg det inter-
nationella samarbetet sedan tidigt 1800-tal att motverka slavhandeln för att 
skydda traditionella statliga intressen. Individen beaktades sällan vid den här 
tiden inom det internationella samarbetet och var således inte heller det pri-
mära skyddade objektet.203

198 Klabbers, 2013, s. 7 f.
199 Gunvén, 2001, s. 13.
200 Det ansågs vara en del av jus gentium enligt romersk rätt, Watson, 1991, s. 132, Scarpa, 
2008, s. 3, se även Buckland, 1908, Greenidge, 1958, s. 15 ff., Sawyer, 1986, s. 1–8. Bales och 
Robbins, 2001, s. 18.
201 Med det tidiga internationella samarbetet avses här perioden innan 1900-talet. Någon 
internationell organisation fanns inte vid den tiden. Se vidare Scarpa, 2008, s. 43, Neff, 2003, 
s. 37 ff., Klabbers, 2013, s. 107 ff.
202 Picarelli, 2007, s. 34 ff.
203 Se t.ex. Declaration relative to the Universal Abolition of the Slave Trade (adopted 
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Wienkongressen år 1815 syftade till att skapa en maktbalans mellan Euro-
pas stormakter. Efter ett brittiskt initiativ behandlades, inom ramen för detta, 
ett förslag om att avskaffa slaveriet. Storbritannien hade redan avskaffat slav-
handeln och försökte förhindra konkurrerande länder med kolonier att överta 
denna lukrativa handel. Brittiska producenter hade i och med förbudet fått 
högre arbetskostnader och det fanns därför oro att stater som fortsatt med 
slavhandeln skulle komma att konkurrera ut dessa.204

De stater som fortfarande var aktiva i slavhandeln var skeptiska till det 
brittiska förslaget och anade de ekonomiska och politiska motiv som låg 
bakom. Det ursprungliga brittiska förslaget godtogs inte, istället enades åtta 
europeiska nationer, inklusive Sverige, om en multilateral deklaration för att 
tillförsäkra sig rätten att inbördes söka efter fartyg på de stora haven där man 
misstänkte slaveri.205 Kontrakterande stater kunde dock inte enas om att för-
bjuda slaveriet, eller någon tidsram för slaveriets avskaffande. Deklarationen 
innehöll inte heller några mekanismer för att kontrollera dess efterlevnad. 
Deklarationen bifogades sedan till den slutgiltiga överenskommelsen från 
Wienkongressen, i vilken slaveriet fördömdes då det ansågs oförenligt med 
ett civiliserat samhälle och principer om humanitet.206 Trots sina brister var 
deklarationen betydelsefull som ett första symboliskt steg i arbetet mot handel 
med människor.207

Storbritannien, som var en kolonial stormakt, fortsatte att initiera flera 
bi- och multilateral överenskommelser om bland annat rätten att visitera 
skepp där det misstänktes transport av slavar. Andra stormakter som till 
exempel Frankrike, vägrade dock sådana överenskommelser, då detta ansågs 
som intrång på deras suveränitet.208 År 1885 kallades det till en europeisk 
konferens i Berlin, i syfte att klarlägga kolonialstaternas territoriella anspråk 
i Afrika. Samtidigt gjordes ytterligare försök att förbjuda slaveri samt utöka 
tillämpningen av förbudet från att bara gälla slavhandel till sjöss till att även 

8 February 1815) 63 CTS 473, General Act of Brussels (adopted 2 July 1890) och Slavery 
Convention (adopted 25 September 1926, entered into force 9 March 1927) 60 LNTS 253, 
se vidare Klabbers, 2013, s. 107, se även Picarelli, 2007, s. 34 ff.
204 Miers, 2003, s. 14 f., Storbritannien hade dock endast avskaffat slaveriet inom de brittiska 
öarna medan det fortfarande pågick slaveri i stora delar av det brittiska imperiet. Se också 
Picarelli, 2007, s. 36 f.
205 Declaration of the Eight Powers, relative to the Universal Abolition of the Slave Trade, 
8 Feb 1815, Annex 15 to the Treaty of Vienna, 9 June 1815, se vidare Miers, 1988, s. 333.
206 Vienna Congress Treaty (adopted 9 june 1815), se vidare Miers, 2003, s. 14.
207 Declaration relative to the Universal Abolition of the Slave Trade (adopted 8 February 
1815) 63 CTS 473. Se vidare Scarpa, 2008, s. 42 och Miers, 2003, s. 14 f.
208 Miers, 2003, s. 15 ff.
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omfatta handel på land. Konferensen utmynnade i Berlingeneralakten; en 
överenskommelse av icke rättsligt bindande karaktär. I Berlingeneralakten 
angavs att afrikanska territorier inte fick användas som marknad för vare sig 
export eller genomförsel av slavar. Ett första steg mot ett sedvanerättsligt för-
bud togs så till vida att det ansågs att slaveri borde betraktas som folkrättsligt 
förbjuden på både land och vatten.209

Berlingeneralakten kompletterades vid 1890-års Brysselkonferens, där alla 
koloniala makter och sjöfartsstater inbjöds för att försöka avsluta slaveriet. 
Konferensen utmynnade i Brysselgeneralakten där kontrakterade parter för-
band sig att sätta stopp för de brott och den förödelse handeln med slavar från 
Afrika generade och därmed försäkra kontinentens gagn av fred och civilisa-
tion.210 Även om Brysselgeneralakten inte förbjöd slaveriet i sig, förpliktades 
kontrakterade stater att inom ett år från signering anta lagar för att straffa 
dem som tillfångatagit, transporterat, eller handlat med slavar eller annars 
fråntagit dem rätten till frihet.211 Frigivna slavar, eller slavar som behandlats 
illa, skulle även ges möjlighet att återföras till sitt ursprungsland alternativt 
ges möjlighet att försörja sig.212

Brysselgeneralakten har kommit att betraktas som ett ambitiöst instrument, 
främst på grund av inrättandet av en speciell byrå i Bryssel dit parterna årligen 
skulle rapportera om antalet slavar de hade frisläppt, de återförsäljare som 
arresterats samt de lagar som införts. Dessa rapporter skulle också offentlig-
göras. Flera parter motsatte sig dock, med hänvisning till sin suveränitet, att 
ge byrån befogenheter att kritisera, kommentera eller dra några slutsatser från 
den insamlade informationen. Brysselgeneralakten var i vissa avseende vagt 
formulerad på grund av de starka politiska motsättningarna vid förhandling-
arna. Staterna kunde därför anpassa stora delar av implementeringen efter egna 
intressen och slaveriet kunde trots allt fortsätta. Bland annat Portugal, Belgien 
och Frankrike fortsatte att köpa, sälja, byta och frakta slavar från och mellan 
Afrikanska territorier, även om det nu skedde på andra premisser.213

209 General Act of Berlin, artikel 9.
210 General Act of Brussels, adopted 2 July 1890.
211 General Act of Brussels, artikel 5.
212 Miers, 2003, s. 21.
213 Koloniala makter fritog bl.a. slavar från andra stater för att sedan använda dem i eget syfte, 
se vidare Miers, 2003, s. 22 ff.
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2.2.1 Slaverikonventionen
Nationernas förbund (NF) grundades år 1920 efter fredsavtalet i Versailles 
år 1919. Detta samarbete kom att inkludera ekonomiska och sociala frågor, 
inklusive redan initierat internationellt samarbete mot slaveri.214 NF försåg sig 
med mandat att övervaka genomförandet av de internationella överenskom-
melserna om handel med människor. De uppmanade också medlemsstaterna 
att säkerställa rättvisa och mänskliga villkor för arbete av män, kvinnor och 
barn, i såväl sina egna länder som i andra länder till vilka deras kommersiella 
och industriella relationer sträckte sig.215

En tillfällig kommission av oberoende experter tillsattes år 1924 för att 
samla in nationella uppgifter om slaveri för det fortsatta internationella sam-
arbetet. Kommissionen stod inte inför någon lätt uppgift, då restriktionerna 
kring slavhandeln föranlett att flertalet av de tidigare koloniala stormakterna 
förlorat makt och inkomster. Vissa stater var därför ovilliga att lämna ifrån 
sig information om slavhandeln och hänvisade till att det inkräktade på den 
nationella suveräniteten.216

Stater inom det internationella samarbetet hade inte tidigare kunnat enas 
om vad som skulle innefattas i begreppet slaveri och en enhetlig förklaring 
saknades.217 Inte heller kommissionen lyckads enas om en tydlig definition 
av slaveri eller slavhandel, istället användes en så vid förklaring att samtliga 
medlemsländers tidigare användning av begreppet kunde inkluderas.218

Inom NF kunde traktat endast antas genom enhälliga beslut, varför nya 
normer var svåra att enas om. Därför kodifierades i stället tidigare överens-
kommelser i ett nytt multilateralt traktat; 1926 års slaverikonvention.219 
Redan i konventionens ingress beskrivs hur staterna ska säkerställa fullstän-
digt undertryckande av slaveri ”i alla dess former”.220 För första gången i ett 
internationellt instrument definierades slaveri, och angavs som ett tillstånd för 
en person över vilken någon eller alla befogenheter för äganderätten ut övas.221 
Med slavhandel avsågs handlingar genom köp, byte och gåva samt tvångsarbe-

214 The Versailles Treaty June 28, 1919, the Covenant of the League of Nations 225 CTW 
195, June 28, 1919.
215 Covenant of the League of Nations, artikel 23.
216 The Temporary Slavery Commission, LN OJ Doc A.19.1925.VI (1925).
217 Miers, 2003, s. 102 ff.
218 Minutes of the first session of the Temporary Slavery Commission, LON A. 18. 1924.VI.
219 Slavery, Servitude, Forced Labour and Similar Institutions and Practices Convention of 
1926, adopted 25 September 1926, entered into force 9 March 1927, 60 LNTS 253.
220 Slaverikonventionens ingress.
221 Slaverikonventionen artikel 1.
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te och påtvingande adoptioner. Kommissionens utkast innehöll ett tillägg om 
att även förbjuda slavliknande företeelser som skuldslaveri, skenadoptioner, 
barnäktenskap och handel med kvinnor, men det var inte möjligt att nå en 
överenskommelse om dessa företeelser och tillägget ströks. Endast Tyskland, 
som i och med krigets slut berövats sina kolonier och därmed inte hade några 
egenintressen att försvara, visade intresse av att precisera och stärka formule-
ringarna i konventionen.222

1926 års slaverikonvention har beskrivits som ett viktigt steg för avskaffan-
det av slaveriet, även om det fanns stora brister.223 Uttryckssättet i konventio-
nen har beskrivits tvetydigt avseende huruvida slaveriet ska eller bör avskaffas. 
Staterna uppmanades att progressivt förebygga och undertrycka slavhandeln, 
för att fullständigt avskaffa slaveri i alla dess former.224 Då ingen tidsram för 
slaveriets avskaffande preciserats eller några faktiska åtgärder om hur detta 
skulle ske beskrivits kunde stater efterleva konvention utan att fullständigt 
avskaffa handeln. En annan brist var avsaknaden av övervaknings mekanismer 
och ett permanent kontrollorgan. Staterna kunde endast enas om en skyldig-
het att kommunicera inrättade åtgärder mellan de kontrakterade staterna och 
NF.225

Den mest väsentliga av konventionens brister var dock att det fanns stora 
möjligheter för kontrakterande stater att utse områden inom deras herravälde, 
jurisdiktion, förmyndarskap eller skydd som inte skulle vara bunden av för-
budet.226 Genom att flera stater också valde att utesluta landområden från 
förbudet blev bristen på vilja att avskaffa slaveri inom koloniala territorier 
uppenbar.227 Endast 28 av 45 stater som signerat instrumentet hade ratificerat 
det efter tre år, och ännu färre kommunicerat inrättade åtgärder.228

2.2.2 Slaveriets avskaffande och rättsliga efterspel
Under 1930-talet inrättades två kommittéer under NF:s regi för fortsatt 
arbete mot slavhandeln, dock utan mandat att utföra nationella utredningar. 
Samtidigt kom fler länder att ratificera 1926 års slaverikonvention. Landrap-

222 Miers, 2003, s. 123–129.
223 Huruvida slaverikonventionen varit ett effektivt verktyg att utrota slavhandeln råder dock 
delade meningar om, se vidare Miers, 2003, s. 130 och s. 445 ff.
224 Slaverikonventionen artikel 2.
225 Slaverikonventionen artikel 7.
226 Slaverikonventionen artikel 9.
227 Picarelli, 2007, s. 38, se även Miers, 2003, s. 130.
228 Miers, 2003, s. 129 f.
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porter om inrättade åtgärder uteblev dock och kommittéerna anses därför inte 
bidragit till några egentliga framsteg.229

Förändrade ekonomiska förhållanden efter såväl den industriella revolu-
tionen som efterkrigsperioder hade ändrat staternas intressen att kriminali-
sera slaveri. Det var inte längre stater som agerade i slavhandeln utan istället 
entreprenörer och enskilda individer som verkade efter egna intressen, ibland 
på illegalt sätt.230 På grund av förändrade förutsättningar inom slavhandeln 
kunde därför NF bidra till att formellt avskaffa slaveriet i Afghanistan, Irak, 
Nepal, Trans Jordanien och Persien inom 20 år efter det att slaverikonventio-
nen tagits i bruk. Dessutom förnekades Etiopien medlemskap i NF med den 
officiella anledningen att slaveriet fortfarande existerade där, vilket särskilt 
brukar framhävas vid beskrivning av Slaverikonventionens betydelse även om 
också andra anledningar låg bakom beslutet.231

Trots att de tidiga instrumenten mot slaveriet ofta beskrivs som en framgång 
för rörelser som krävde en humanitär syn på slavar och slavhandelns avskaf-
fande, var inte skyddet för enskilda individer någon stor fråga under NF:s tid. 
Istället betraktades slavhandeln som ett hot mot staters säkerhet, ekonomiska 
eller politiska intressen.232 Vid nationella åtgärder i syfte att ”bekämpa slave-
riet”, genom militära insatser eller andra aktiva åtgärder, använde också stater 
argument från humanitära organisationer och massmedier för att få politiskt 
stöd för åtgärderna. Det egentliga syftet var dock ofta att stärka sin makt över 
särskilda koloniala territorier och bereda ekonomisk vinning. Staternas motiv 
att avskaffa slaveriet under denna tid kan därför sammantaget beskrivas som 
nationella egenintressen, främst att stärka statsmakten alternativt minimera 
konkurrensmässiga skillnader beroende på koloniala tillgångar.233 Huruvida 
slaveriet faktiskt blev avskaffat och även på vilka grundvalar förmenande 
 regleringar infördes diskuteras fortfarande.234

229 The Committee of Experts on Slavery (CES) och the Advisory Committee of Experts on 
Slavery (ACES), se vidare Scarpa, 2008, s. 47, Miers, 2003, s. 197–232.
230 Picarelli, 2007, s. 43 ff.
231 ECOSOC, Slavery, Report prepared by Benjamin Whitaker, Special Rapporteur of the 
Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, updating 
the Report on Slavery submitted to the Sub-Commission in 1966’ (1984) UN Publication 
Sales No E.84.XIV.1. Se Miers, 2003, s. 66 ff., om det politiska spelet kring Etiopiens med-
lemskap i NF.
232 Se Bring och Mahmoudi, 1998, s. 98, Miers, 2003, s. 14–27, 121–130, 197–231.
233 Lee, 2007, 34 ff.
234 Se Miers, 2003, s. 121 ff., 385 f., Obokata, 2006, s. 149.
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2.3 Migrationsprostitution
Parallellt med det internationella arbetet mot slaveri, uppmärksammades 
i början av 1900-talet den gränsöverskridande handeln med kvinnor som 
utnyttjades i prostitution allt mer. Tidigare hade prostitution ansetts som 
en nationell angelägenhet av enskilda stater. Genom att se prostitution som 
en gränsöverskridande företeelse kom den att bli föremål för internationellt 
intresse och samarbete. Prostitution och handel med människor har sedan 
dess behandlats som nära sammankopplade företeelser.235

Prostitution beskrevs vid denna tid inom det internationella samarbetet 
som både nödvändigt och farligt varför det tolererades, men skulle noga 
övervakas. Övervakningen skedde ofta genom rigorösa hälsokontroller av de 
prostituerade, så kallad reglementering.236 Det var främst de hälsorisker pro-
stitution ansågs innebära som gav stater anledning att agera, men även hot 
mot familjevärderingar och moralisk ordning gav incitament till att ingripa. 
Prostituerade ansågs både vara ett samhälleligt hot, offer för otillbörlig handel 
och narkotikaberoende eller skada för dem själva.237

2.3.1 Den vita slavhandeln
Inom internationellt samarbete kom arbetet att bekämpa handeln med kvin-
nor som utnyttjades i prostitution att gå under benämningen ”vit slavhandel”. 
Den vita handeln hade tidigare associerats med utnyttjandet av kvinnliga 
fabriksarbetare i England, utan att frågan väckte någon större internationell 
uppmärksamhet.238 I England utbröt dock en moraliskt grundad diskussion 
i slutet på 1800-talet efter att synen på offret ändrats från den fattiga kvinnan 
som arbetade i undermåliga förhållanden till medelklassmannens kidnap-
pade dotter som utnyttjades i prostitution.239 Genom att placera företeelsen 
i det högre klasskiktet och i medborgarnas direkta närhet tvingades politiker 
agera.240 När den vita slavhandeln sedan kom att beskriva kvinnor från väst-

235 Obokata, 2006, s. 27, Gallagher, 2010, s. 55 f.
236 Reglementering innebar inskrivning med tvångsmässiga läkarbesiktningar av kvinnor i 
den organiserade bordellverksamheten på grund av uppkomsten av smittsamma könssjuk-
domar. Vid mitten av 1800-talet institutionaliserades reglementerad prostitution i Europas 
länder och de prostituerade kvinnorna utsattes för rigorösa hälsoinspektioner ofta med inslag 
av våld och tvång. Se vidare Corbin, 2003, s. 9 ff.
237 Renland, 2008, s. 1.
238 Irwin, 1996.
239 Diskussionen började genom en artikelserie om den vita slavhandeln, se vidare Gallagher, 
2010, s. 56, se också Matthews, 2003, s. 491.
240 Irwin, 1996.
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världen som fördes till arabländerna för att utnyttjas i prostitution, anlades 
en gränsöverskridande aspekt på prostitutionsdebatten och frågan fick än 
mer politisk tyngd. Den vita slavhandeln blev då ett säkerhetshot som krävde 
internationellt samarbete.

Begreppet vit slavhandel kunde sedan även användas av aktivister med 
avsikt att avskaffa reglementeringssystemet av prostitution i Europa.241 
Genom att sammankoppla migrationsprostitutionen med den traditionella 
slavhandeln kunde redan etablerat internationellt samarbetet användas som 
grund för även denna fråga. Arbetet mot den vita slavhandeln skiljde sig 
dock från den traditionella slavhandeln ifråga om skyddsvärda intressen. Den 
vita slavhandeln utgjorde inga statliga ekonomiska incitament på samma sätt 
som slavhandeln, utan istället lades fokus på andra intressen och i större 
utsträckning på offren. Vid jämförelse av tillfångatagandet av svarta slavar för 
arbetskraft med förslavande av vita kvinnor för sexuella ändamål, placerades 
i allmänhet ett högre värde på kvinnornas lidande, ”vars renare natur gjorde 
sexuella kontakter speciellt motbjudande”.242

Det internationella rättsliga samarbetet mot den vita slavhandeln initiera-
des genom 1904 års internationella överenskommelse om bekämpandet av 
den vita slavhandeln. Överenskommelsen omfattade situationer där kvin-
nor tvingades eller lurades in i prostitution eller ”utsvävningar” i främmande 
länder.243 Det fanns inga intentioner att försöka reglera den nationella pro-
stitutionen, istället ansågs migrationsprostitutionen som ett problem  vilket 
krävde internationellt samarbete.244 Samarbetet initierades som en följd av 
destinationsländernas oro för en ökad prostitution från främmande länder, 
vilket associerades med spridning av veneriska sjukdomar och allmän ohälsa, 
särskilt syfilis som framställdes som den nya koleran. Det uttalades även att 
spridningen av syfilis genom prostitution skulle påverka nationers säker-
het genom att påverka militärens förmåga behålla hälsan och därmed för-
svara landet.245 Att överenskommelsen kom till stånd var även ett resultat av 
påtryckningar från aktivister i kampen för avskaffandet av reglementeringen 
av prostituerade.246

Handel med kvinnor och flickor kriminaliserades inte i och med överens-
kommelsen. Anslutande stater uppmanades istället samla information om 

241 Gallagher, 2010, s. 55 f.
242 Irwin, 1996.
243 International Agreement for the Suppression of the ”White Slave Traffic”, 18 May 1904.
244 Jones-Pauly, 1999, s. 162.
245 Corbin, 2003, s. 23.
246 Farrior, 1997, s. 216.
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sådan verksamhet som syftade till att föra offren ut ur landet för ”immoraliska 
syften”.247 Kontrakterade parter förband sig vidare att kontrollera järnvägs-
stationer och hamnar. Överenskommelsen syftade dock inte till att straffa 
handlarna.248 Istället skulle nationaliteten på utländska kvinnor verksamma i 
prostitution fastställas med avsikt att återföra dessa till sina hemländer. Över-
enskommelsen innehöll åtgärder om staters sociala skyldigheter för offrens 
välbefinnande, men två andra intressen var än mer framträdande; skyddet 
mot illegal invandring samt sexualmoraliska ställningstaganden.249 Överens-
kommelsen visade sig dock vara ineffektiv, varför det internationella samar-
betet kom att söka andra vägar.250

Kriminalisering av migrationsprostitutionen skedde i och med 1910 års 
konvention om bekämpning av den vita slavhandeln.251 Företeelsen ansågs ha 
ökat och beskrevs nu vara en verksamhet med agenter över hela Europa. Natio-
nellt hade den vita slavhandeln tidigare kunnat drivas relativ riskfritt genom 
att förlägga verksamheten på bordeller och därmed inge statlig skatt. Genom 
att andelen privata aktörer kommit att växa i omfattning ansågs inte längre 
förtjänsterna uppväga de samhälleliga hoten som prostitution medförde. Där-
för uppmanades stater anslutna till konventionen att förbjuda, förhindra, 
åtala och bestraffa den som i syfte att tillfredsställa sina begär av en annan 
person genom bedrägeri, eller med hjälp av våld, hot, missbruk av auktoritet 
eller någon annan metod för tvång anskaffa, locka eller leda bort en kvinna 
eller myndig flicka för omoraliska syften.252 Vad gäller handel med underåriga 
flickor ansågs förfarandet straffbart även om samtycke till bortförandet funnits 
eller om tvång inte använts.253

Att den gränsöverskridande prostitutionen genom vit slavhandel ansågs 
som ett problem för enskilda stater märks tydligt i det internationella sam-
arbetet. Den retorik och politiska angreppssätt som användes för att beskriva 
den gränsöverskridande prostitution skapade oro, men överensstämde inte helt 
med de åtgärder som faktiskt genomfördes.254 Historiker och sociologer är nu i 
stort sett överens om att det faktiska antalet fall av det vita slaveriet, i synnerhet 

247 International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, 1904, artikel 1.
248 International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, 1904, artikel 2.
249 Jones-Pauly, 1999, s. 167, Gallagher, 2010, s. 58, Westerstrand, 2008, s. 230.
250 Farrior, 1997, s. 216.
251 International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, 1910, 211 Con-
sol. T.S. 45 103 B.F.S.P 244.
252 International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, 1910, artikel 2.
253 International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, 1910, artikel 1.
254 Corbin, 2003, s. 23.
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de fall där exploatering skedde över gränserna, var färre än vad som hävdades 
av aktivisterna.255 Men hysterin skapade en varaktig och stark  kulturmyt, som 
överlevde intakt trots diskrepansen mellan den påstådda omfattningen av 
fenomenet och antalet dokumenterade fall. Huruvida det fanns belägg för att 
denna verksamhet existerade till den omfattning som beskrevs var dock inte 
avgörande för politikernas agerande, vilka snarare hade som målsättning att 
skydda staten och samtidigt behålla väljarnas förtroende.256

2.3.2 Trafficking
Vid tillkomsten av NF förklarades dess mandat inkludera en allmän tillsyn 
av redan existerande internationella instrument om handel med människor, 
inkluderat kvinnor och barn som utnyttjats för sexuella ändamål.257 Dessa 
instrument kompletterades sedermera genom upprättandet av 1921 års kon-
vention om förtryckande av handel med kvinnor och barn. Konventionen 
kom delvis att ändra benämningen på handeln, från den vita slavhandeln 
till ”immoral trafficking”.258 Genom konventionen ställdes krav på stater att 
åtala och utlämna personer som handlade med barn av båda könen under 
21 år, samt kvinnor över 21 år.259 Således utökades gruppen skyddsvärda till 
att inkludera även pojkar, höja åldersgränsen för barn till 21 år och att gälla 
oavsett hudfärg.

Genom konvention förpliktades anslutna stater att motverka handeln 
med kvinnor och barn genom tre metoder: åtala personer som handlade med 
kvinnor och barn, licensiering och övervakning av arbetsförmedlingar samt 
begränsande åtgärder av invandrade och utvandrade kvinnor och barn.260 
Således kan 1921 års konvention, som en fortsättning på tidigare internatio-
nella åtgärder, beskrivas utifrån intressen om kontrollerande av migration, 
lagföring av inblandade i handeln och arbetsmarknadsmässiga aspekter.261

År 1933 antogs NF:s konvention om bekämpande av handel med myndiga 
kvinnor, i vilken även fall där det funnits samtycke från kvinnan själv krimi-

255 Se bl.a. Grittner, 1990 och Connelly, 1980.
256 Gallagher, 2010, s. 56, se också Diduck och Wilson, 2003, s. 469–490.
257 The Covenant of the League of Nations, artikel 23(c).
258 1921 International Convention for the Suppression of Traffick in Women and Children 
(9 LNTS), revised Oct. 20, 1947 (53 UNTS 13), se vidare Gallagher, 2010, s. 58.
259 1921 International Convention for the Suppression of Traffick in Women and Children, 
artiklarna 2 och 4.
260 Farrior, 1997, s. 217.
261 Gallagher, 2010, s. 58.
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naliserades, så länge det gränsöverskridande elementet var uppfyllt.262 Även 
försök till sådan handel blev enligt konventionen straffbart, vilket innebar 
att även strikt nationella företeelser kunde inkluderas i den kriminella gär-
ningen i fall otillbörliga medel använts.263 Den kriminella gärning beskrivs i 
konventionen som förvärvande, förledande eller bortförande för omoraliska 
syften, vilket även inkluderar annan sexuell eller omoralisk exploatering ut -
över prostitution.264 Likt tidigare instrument om såväl den vita slavhandeln 
som trafficking låg internationellt fokus på handelsprocessen, rekrytering och 
transport, medan den exploatering som sedan kan ha ägt rum av de enskilda 
individerna beskrivs utifrån nationell jurisdiktion.265 Det internationella sam-
arbetet begränsas således till aspekter av statliga angelägenheter. Offrens situa-
tion uppmärksammas, men ger inte anledning att agera.

Det internationella samarbetet kom att genomgå en dramatisk förändring i 
och med andra världskriget slut och Förenta Nationernas (FN) bildadande år 
1948. År 1949 ersatte FN de dittills gällande instrumenten om handel med 
kvinnor med konventionen för bekämpandet av handel med människor och 
utnyttjande av andras prostitution, den så kallade traffickingkonventionen.266 

I konventionen beskrivs prostitution och handel med människor som ”det 
onda” vilket är oförenligt med varje människas värdighet och värde samt ett 
hot mot välbefinnandet för individen, familjen och samhället.267

Konventionen etablerar skyldigheter för kontrakterande stater att mot-
arbeta prostitution genom internationellt samarbete, sociala åtaganden och 
kriminalisera aktiviteter som hänförs till handel med kvinnor och män för 
sexuellt utnyttjande. Konventionen utökade den straffbara kretsen genom 
att inkludera även bordellägare och lägenhetsuthyrare bland dem vars akti-
viteter staterna åtar sig att kriminalisera. Traffickingkonventionen adresserar 
inte bara handelsåtgärder, utan också den efterkommande exploateringen.268 
Detta förklaras som en reaktion på att tidigare instrument om slaveri, vit 

262 The 1933 International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full 
Age.
263 Gallagher, 2010, s. 58.
264 The 1933 International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full 
Age, artikel 1.
265 Scarpa, 2008, s. 51, Westerstrand, 2008, s. 231.
266 Convention for the Suppression of the Traffick in Persons and Exploitation of the Prosti-
tution of Others.
267 Traffickingkonventionens ingress.
268 Westerstrand, 2008, s. 232.
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slavhandel samt trafficking kritiserats för att inte tagit hänsyn till individens 
rättigheter eller inte har haft ”a human rights approach”.269

Genom att definiera prostitution som ett eget brott, utan krav på förflytt-
ning över gränser, inkluderar konventionen företeelser som tidigare bedömts 
vara inom staters jurisdiktion och sålunda utanför det internationella sam-
arbetet. På grund av att konventionen reglerar prostitution utan gränsöver-
skridande rekvisit, och därför anses inskränka den statliga suveräniteten kunde 
staterna inte enas om annat än svaga övervakningsmekanismer.270 Staterna 
ska årligen rapportera till generalsekreteraren vilka åtgärder som vidtagits för 
att efterleva konventionen, och FN:s generalsekreterare ska återkommande 
publicera dessa rapporter och kommunicera dem med andra konventions-
slutande parter.271

Konventionen har inte i praktiken inneburit ett förbud mot prostitution 
eller krav på nationell kriminalisering.272 Istället ställs krav på parterna att 
genomföra sociala och ekonomiska åtgärder för att förebygga prostitution. 
De sociala åtgärderna inkluderar också att rehabilitera och återanpassa dem 
som fallit offer för prostitution i enlighet konventionen.273 Konventionen 
reglerar tillfälliga stödåtgärder, men främst identitetskontroller och återfö-
rande till hemlandet. Kontrakterade parter förband sig att införa regleringar 
till skydd för ankommande och utresande, särskilt kvinnor och barn, genom-
driva informationskampanjer till allmänheten och att utöva kontroller över 
hamnar, flygplatser och andra offentliga platser där handel med kvinnor för 
prostitution kan förekomma.274 Så även om nationella åtgärder att bekämpa 
prostitution inkluderas i konventionen kom relativt stort fokus att ligga på 
migrationsrättsliga åtgärder.

Traffickingkonventionen kan med sin breda ansats trots allt sägas ha skapat 
en plattform för ett internationellt bekämpande av handel med människor 
för sexuella ändamål, även om konventionen inte haft någon större genom-

269 Se bl.a. Gallagher, 2010, s. 61.
270 Rijken, 2003 s. 56. Inget utomstående organ kan ifrågasätta dessa rapporter eller komma 
med rekommendationer angående arbetet med att efterleva konventionen. Sedan 1974 har 
arbetsgruppen Contemporary Forms of Slavery hanterat dessa rapporter. Se även Reanda, 
1991, s. 210.
271 Traffickingkonventionen artikel 20.
272 Se vidare Gallagher, 2010, s. 59 och Reanda, 1991, s. 211.
273 Traffickingkonventionen artikel 16.
274 Traffickingkonventionen artikel 17.
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slagskraft.275 Konvention har kritiserats för dess diffusa terminologi, för dess 
sammanförande av gränsöverskridande handel med människor och nationell 
prostitution samt för att inkludera frivillig prostitution. Flera länders natio-
nella lagstiftning gör skillnad mellan frivillig och påtvingad prostitution, i 
motsats till konventionen, varför en ratificering av konventionen står i strid 
med nationella lagar.276

Frågan om handel med kvinnor kom efter 1949-års konvention att införlivas  
i ett arbetsprogram om ”social defense”,277 som syftade till att skapa handlings-
planer i fråga om brottsprevention och rehabilitering av förövare. Inom ramen 
för programmet sammanställdes år 1959 en rapport, i vilken det föreslogs ett 
program där stater och det internationella samfundet skulle införa åtgärder 
för att förhindra prostitution, rehabilitera dess offer och bekämpa handel med 
exploatering av människor.278 Rapportens rekommendationer understöddes 
av FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC), och generalsekreteraren fick 
mandatet att följa upp frågan. Så kom dock inte att ske.279

Att handel med människor skulle sammankopplas med nationell prostitu-
tion hade splittrat det internationella samfundet i två läger: de som ansåg att 
endast ”tvångsprostitution” skulle klassificeras som handel med människor 
och de som ansåg att all prostitution var ett utnyttjande som skulle katego-
riseras som sådan handel. 1959-års rapport kan därför ses som en markering 
av slutet för FN:s intresse för trafficking och prostitutionsfrågan för ett antal 
år. Programmet om ”social defense” gavs en ny inriktning, vilken inte rymde 
frågan om handel med kvinnor och exploatering genom prostitution.280

Handel med människor ansågs under 1960- och 70-talen inte längre som 
ett internationellt problem varför frågan om trafficking inte gavs något större 
utrymme. Sedan nya former av handeln uppdagats och sammankopplats med 
globaliseringen stod åter handeln med människor på den internationella agen-
dan i slutet på 1980-talet.281 År 1993 antog Europeiska unionens råd rekom-
mendationen om handel med människor som en respons på den nya handeln, 
med fokus på arbetet mot prostitution. I huvudsak visade rekommen dationen 

275 Traffickingkonventionen har 81 anslutna stater, information hämtad från FN:s Treaty 
Collection, 2010-03-21.
276 Westerstrand, 2008, s. 232 ff., Chaung, 1998, och Doezema, 1998, s. 38 f.
277 Se vidare Reanda, 1991, s. 210 f.
278 U.N. Study on Traffic in Persons and Prostitution, 1959.
279 Westerstrand, 2008, s. 234 f.
280 U.N. Secretary-General Interim report, p. 5.
281 Se Scarpa, 2008, s. 85, Picarelli, 2007, Westerstrand, 2008 samt Gallagher, 2010.
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på behovet av information och informationsutbyte, träning för poliser, kon-
sulat och ambassader för att uppmärksamma och arbeta mot handeln. Det 
internationella samarbetet utpekades som en viktig förutsättning för att mot-
arbeta denna gränsöverskridande verksamhet.282

Trots den kritik som traffickingkonventionen ådragit sig har den förblivit 
det enda internationella instrument om trafficking i över ett halvt århund-
rade, och anses som den primära källan på området.283 Ett fördrag anses dock 
falla ur bruk om det inte tillämpas under en viss period, eftersom det indike-
rar en vilja av parterna att låta det förfalla. Om traffickingkonventionen inte 
redan i dagsläget kan betraktas som obsolet, torde den nog kunna vara det 
inom överskådlig tid. Avsaknaden av en uppenbar koppling mellan 1949-års 
traffickingkonvention och den senaste rättsutvecklingen samt misslyckandet 
för FN att ha kontinuitet i övervakningsfunktioner torde vara betydande fak-
torer för att förklara traffickingkonventionen som obsolet.284

2.4 Irreguljär migration
Vare sig om handeln med människor skett genom slaveri, vit slavhandel eller 
trafficking så har det gränsöverskridande momentet varit en viktig förutsätt-
ning för internationellt samarbete. Principen om respekt för staters territori-
ella integritet är välgrundad, liksom normen att inblandning i andra staters 
inre angelägenheter inte är tillåten.285

Staten bör i detta sammanhang förstås som en avgränsad enhet med klart 
definierade gränser för territorium och befolkning.286 En viktig del i statens 
suveränitet är rätten att avgöra vem som är medborgare och som därigenom 
är berättigad att vistas inom landets territorium.287 Begreppen migration 
och invandrare kan förklaras som motsatsen till medborgare i sammanhang 
som rör människors förflyttningar över internationella gränser och förvärv 
av rättig heter.288 Irreguljära migranter är personer som av olika anledningar 

282 Justice and Home Affairs (JHA) Recommendations on Trade in Human Beings for the 
Purposes of Prostitution Council Press Release 10550/93 of 29–30 November 1993.
283 Gallagher, 2010, s. 63.
284 Kontou, 1994, s. 25 ff.
285 Shaw, 2008, s. 488 och 701.
286 Weber, 1964.
287 För ytterligare om medborgare-begreppet se Guild, 2009, s. 32 ff.
288 Guild, 2009, s. 29.
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vistas i ett land utan tillstånd. En stat anses undermineras av att det finns 
okontrollerade personer på territoriet, varför dessa frågor blivit viktiga i det 
internationella samarbetet mot handel med människor.289

2.4.1 Handel med människor och globaliseringen
Efter andra världskriget följde en period med ekonomisk nedgång och ökad 
arbetslöshet, varför flera länder kom att skapa restriktioner för invandring. 
Som en följd av dessa restriktioner ändrade den tidigare lagliga arbetarmigra-
tionen form och antalet irreguljära migranter och tillståndslösa gästarbetare 
växte i Europa. Samtidigt blev exploatering på arbetsmarknaden vanligare och 
råare. Handeln med människor kom nu att benämnas som utnyttjande av 
olaglig arbetskraft och ansågs vara ett betydande samhällsproblem.290 

Det internationella samarbetet kom inte längre att enbart beröra frågor 
om staters territorium eller jurisdiktion utan började även inkludera vida-
re samhälls problem.291 Den stadigt ökande tillströmningen av migrerande 
människor ansågs hota traditionella normer av nationell suveränitet och 
säkerhet samt bidra till ett mer instabilt globalt system.292 Migrationskrisen, 
som det nu kom att kallas, har ansetts generera samhällen som bygger på en 
rädsla för ”de andra” och risker om verkliga eller upplevda globala hot. ”De 
andra”, som utgör ett hot mot ett säkert samhälle, utgörs av invandrare, irre-
guljära migranter och andra utlänningar. Offren för människohandel har ofta 
kommit att kategoriseras som ”de andra”.293

Hur handeln med människor bedrivs har ändrats till följd av dels nya 
tekniker för kommunikation, dels nya former av masstransport. Även den 
internationella ekonomin beskrivs ha ökat ojämlikheten mellan både länder 
och regioner samt sociala skikt inom dem, vilket bidragit till förändrat till-
vägagångssätt.294 Som en följd av de ojämlika livsförhållandena har tillfällena 
för människohandlarna att rekrytera offer ökat. Rekryteringen har allt mer 
kommit att likna de tillvägagångssätt som människosmugglarna använder, där 
offren mer aktivt söker hjälp. Sådana situationer kan således utnyttjas med 
relativt enkla medel av människohandlarna. Människohandel beskrivs som en 

289 Borg Jansson, 2013, s. 68, Gallagher, 2010, s. 159 f., Guild, 2009, s. 52, Obokata, 2006, 
s. 22.
290 Robertson, 1995.
291 Shaw, 2008, s. 48.
292 Shaw, 2008, s. 43, Dauvergne, 2003, Zolberg, 2001.
293 Beck, 2002, Letschert och van Dijk, 2012, s. 7, Jonsson Cornell, 2014, s. 150.
294 Letschert och van Dijk, 2012, s. 5 f.
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del av den irreguljära migrationen och behandlas därför ofta tillsammans med 
frågor om människosmuggling, ibland utan särskild åtskillnad. 

Människosmuggling brukar förklaras som ett strukturellt problem med 
betydande återverkningar på samhällets sociala, ekonomiska och organisa-
toriska uppbyggnad.295 Sådan brottslighet tros i allt högre grad bedrivas av 
kriminella organisationer med förgreningar i flera länder. Dessa kriminella 
organisationer tros också ägna sig åt annan grov brottslighet, till exempel 
narkotikasmuggling och människohandel.296 Men som tidigare framgått är 
människosmuggling numera rättsligt åtskilt från människohandel.

I FN:s handlingsplan från världskonferensen om befolkning i Kairo år 
1994 anläggs ett tydligt migrationsperspektiv på frågor om människohandel. I 
handlingsplanen behandlas människohandel under rubrikerna; Internationell 
migration och Dokumentslösa migranter. Staterna uppmanas att undersöka 
och åtgärda orsakerna till irreguljär migration, skydda de dokumentslösa mig-
ranternas mänskliga rättigheter, stävja denna form av migration och bestraffa 
dem som organiserar och utnyttjar dokumentslösa migranter, särskilt exploa-
tering av prostitution. Handlingsplanen kom sedan att bli av stor vikt för FN:s 
framtida arbete. 

Irreguljär migration är utan tvekan en av de mest diskuterade frågorna i 
migrationshantering och stater ägnar omfattande resurser åt utformningen 
av lagstiftning och politik i syfte att avskräcka från sådan.297 Detta kan för-
klara varför flertalet internationella instrument mot handel med människor 
inkluderar regler om gränskontroller och andra åtgärder för att skydda landets 
gränser.298 Att människohandel placerats i en kontext av irreguljär migration 
märks särskilt tydligt inom det europeiska samarbetet.299

295 Se FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till konven-
tion mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, ingressen. Se också Kvinnohandel – 
Misären bakom fantasierna: från fattigdom till sexslaveri – en övergripande europeisk strategi, 
2001, s. 2, och UD, Fattigdom och människohandel – en strategi för bekämpningen av män-
niskohandel i Sveriges internationella utvecklingsarbete, 2003, s. 6.
296 Cornell, 2009, s. 48 ff.
297 Andra liknande begrepp av detta fenomen, är illegal invandring, papperslösa och otillåten 
migration, se vidare IOM, World Migration 2008, s. 201 f., och Guild, 2009, s. 29 ff.
298 Se t.ex. International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, 1904.
299 Se handlingsplanen från FN:s internationella konferens om befolkning och utveckling i 
Kairo, den 13 september 1994, A/CONF.171/13 kap. 1 resolution 1 annex p. 10, 16, 17 och 
18. Se också FN:s generalförsamlings resolution 65/234 om uppföljningen av den internatio-
nella konferensen om befolkning och utveckling efter 2014 (december 2010).
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2.4.2 Skyddet av Europas yttre gränser
Åtgärder relaterat till vad vi idag kallar människohandel har inom EU pågått 
sedan slutet av 80-talet, då parlamentet först tog upp frågan.300 Handeln var 
då placerad i en kontext av våld mot kvinnor, men kom sedan att diskuteras 
i termer av säkerhet och skydd för de yttre gränserna. Som en följd av den 
fria rörligheten genom Schengenavtalet och Schengenkonventionen med 
efterföljande regelverk har frågor om de yttre gränserna varit central inom 
det europeiska samarbetet. Genom ändrat fokus kom därför handeln med 
människor att bli en politiskt prioriterad fråga inom EU, vilket lett till en 
mängd policydokument och rättsakter.301

Den fria rörligheten inom EU har haft stor inverkan på enskilda staters 
möjlighet att utöva kontroll av personer som reser över gränserna.302 Genom 
uppluckrade inre gränser och förstärkta yttre gränser har således en uppdel-
ning skett mellan unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare och det 
ansågs viktigt att gemensamt arbeta mot den illegala invandringen, asylfusket 
och den internationella brottsligheten. EU-samarbetet innebär att individer 
inom EU:s medlemsstater inte längre endast är medborgare av suveräna stater 
utan även har fått en status av unionsmedborgare.303 Därigenom har skydd 
mot, och kontrollen av, människor från tredjeland ökat och uppfattats som 
allvarliga säkerhetshot.304 Att hålla de yttre gränserna stängda för invandring 
och andra säkerhetshot har kommit att bli liktydig med EU-medborgarnas 
rätt till trygghet.305Det slöts därför mellanstatliga överenskommelser mellan 
medlemsstaterna i dessa frågor redan innan EU hade sådan kompetens.306 

300 Resolution on violence against women, OJ C 176, 14.7.1986, pp. 73–83: Resolution 
on the exploitation of prostitution and the traffic in human beings, OJ C 120, 16.5.1989, 
pp. 352–355: Resolution on trade in women, OJ C 268, 4.10.1993, pp. 141–142: Resolution 
om människohandel EGT C 32, 5.2.1996, s. 88–93: Resolution om behovet av en europeisk 
kampanj för nolltolerans av våld mot kvinnor, EGT C 304, 6.10.1997, s. 55–59.
301 Se bl.a. Resolution om människohandel EGT C 32, 5.2.1996, s. 88–93: Resolution 
om behovet av en europeisk kampanj för nolltolerans av våld mot kvinnor, EGT C 304, 
6.10.1997, s. 55–59. Se också Rijken, 2003, s. 92 ff., Turnbull, 1997, s. 189.
302 Guild, 2009, s. 177.
303 Askola, 2007, s. 60 f.
304 Se vidare Huysman, 1995, Askola, 2007, s. 67, Gallagher, 2006, s. 163–189.
305 Hansen, 2009.
306 Se t.ex. Dublinkonventionen (Konvention rörande bestämmandet av den ansvariga staten 
för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska 
gemenskaperna, EGT C 254, 19.8.1997, s. 1–12) som sedan ersatts av Dublinförordningen 
(Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer 
för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en med-
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Denna inställning hos medlemsländerna har varit betydande för såväl hur 
människohandel bedrivs som hur den bekämpas.  

I kommissionens meddelande om kvinnohandel i sexuellt exploaterings-
syfte år 1996 gjordes ett försök att ringa in vad som då skulle anses vara handel 
med människor inom EU:

”Detta meddelande definierar kvinnohandel såsom transport av kvinnor från 
tredje land till Europeiska unionen (vilket kan omfatta ytterligare förflytt-
ningar mellan medlemsstaterna) med sexuellt utnyttjande som avsikt. Man 
måste skilja mellan inresa på legal och illegal väg.”307

Således märks en åtskillnaden mellan skydd av män och kvinnor samt en 
tydlig markering att förflyttningar över EU:s yttre gränser ska ses som ett hot 
mot unionens territorium. I meddelandet föreslog också kommissionen en 
tvärvetenskaplig ”trans-pelarestrategi” för att inkludera alla instrument inom 
EU enligt fördraget.308

År 1997 beslutades inom ramen för EU:s då tredje pelare, rättsliga och 
inrikes  frågor (RIF), den gemensamma åtgärden mot människohandel och 
sexuellt utnyttjande av barn.309 Den avsåg att förverkliga unionens mål i frå-
gor om bland annat asylpolitik, invandringspolitik mot tredjelandsmedbor-
gare, straffrättsligt samarbete och polisiärt samarbete i fall av grov internatio-
nell brottslighet.310 Åtgärder inom RIF grundades på mellanstatlighet och 
den gemensamma åtgärden mot människohandel och sexuellt utnyttjande 
av barn lade grunden för det EU-rättsliga samarbetet mot människohandel. 
Genom den gemensamma åtgärden skulle medlemsstaterna överlämna lämp-
liga förslag för genomförande till behöriga myndigheter. Rådet avsåg sedan 
på grundval av upplysningarna bedöma hur medlemsstaterna uppfyllt sina 
skyldigheter före utgången av år 1999.311

borgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat, EUT L 50, 25.2.2003, s. 1), och då blev 
del av EU:s mandat. Se vidare Hansen, 2009, Stalker, 2002, s. 163, Collins, 1994.
307 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet angående kvinno-
handel som syftar till sexuellt utnyttjande, KOM(96) 567 slutlig, s. 4.
308 EU:s tre pelare var en struktur som byggde på Maastrichtfördraget från år 1993 och 
användes fram till Lissabonfördraget år 2009. Pelarstrukturen var fram till dess avgörande för 
hur ett beslut fattades inom unionen.
309 97/154/RIF: Gemensam åtgärd av den 24 februari 1997 om åtgärder mot människohan-
del och sexuellt utnyttjande av barn. EGT L 63, 4.3.1997, s. 2.
310 Detta gjordes med stöd av EU-fördraget artikel K.3 2b om gemensamma åtgärder, som 
senare kom att bli artikel 31 EG genom Amsterdamfördraget 1999 och ändras sedan ytter-
ligare 2009 i och med Lissabonfördraget och placerades i artiklarna 82–83 och 85 FEUF.
311 97/154/RIF: Gemensam åtgärd av den 24 februari 1997 om åtgärder mot människo-
handel och sexuellt utnyttjande av barn. EGT L 63, 4.3.1997, s. 2, avdelning IV åtaganden 
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I den gemensamma åtgärden förklarades handel med människor bidra till 
”viss otillåten immigration” varför en förbättring av det straffrättsliga sam-
arbetet krävdes. Genom den gemensamma åtgärden uppmanades medlems-
staterna att se över nationella lagstiftningar rörande handel med människor 
samt det rättsliga samarbetet på området. Medlemsstaterna uppmuntrades 
också att skydda vittnen och offer för handeln i den rättsliga processen, men 
detta anges inte som ett av den gemensamma åtgärdens mål.312

2.4.2.1 Människohandel ett hot mot frihet, säkerhet och rättvisa
I och med Amsterdamfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999, flyttades 
frågor om asyl och invandring från EU:s mellanstatliga tredje pelare till den 
mer överstatliga första pelaren. Arbetet mot människohandel kom inom EU 
att ske genom såväl det straffrättsliga som invandringspolitiska samarbetet. 
EU kom dock att ha olika grad av kompetens inom dessa två områden i 
och med förändringen. På grund av att de invandringspolitiska frågorna nu 
placerats inom det överstatliga samarbetet kom de att värderas högre i arbetet 
mot människohandel.

Samtidigt väcktes idén om EU som ett område av frihet, säkerhet och rätt-
visa vilket infogades i Amsterdamfördraget. Genom att skapa ett område av 
säkerhet skulle brottslighet som terrorism, människohandel, brott mot barn, 
narkotika- och vapensmuggling samt korruption och bedrägerier bekäm-
pas.313 Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors i oktober 1999 föreslogs att 
det gradvis skulle införas ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, varför 
det å ena sidan krävdes att utveckla gemensam asyl- och invandringspolitik 
och å andra sidan intensifiera kampen mot olaglig invandring och därmed 
sammanhörande internationella brott. Handel med människor beskrevs som 
ett allvarligt brott och hot mot säkerheten och diskuterades som en del av 
hanteringen av migrationsflöden.314 En konflikt mellan frågor om flykting-

och uppföljning.
312 97/154/RIF: Gemensam åtgärd av den 24 februari 1997 om åtgärder mot människohan-
del och sexuellt utnyttjande av barn. EGT L 63, 4.3.1997, s. 2, avdelning II F.
313 Se t.ex. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet angående 
kvinnohandel som syftar till sexuellt utnyttjande, KOM(1996) 567 slutlig, Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament – For further actions in 
the fight against trafficking in women COM(1998) 726 final, Förslag till rådets rambeslut 
om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi, KOM(2000) 
854 slutlig och Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet angående 
bekämpning av människohandel – en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan, 
KOM(2005) 514 slutlig.
314 Europeiska rådets möte i Tammerfors, 15–16 oktober 1999, Ordförandeskapets slutsat-
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skydd och en allt starkare önskan från medlemsstaterna att kontrollera sina 
gränser och inflödet av personer hade uppstått inom EU.315

EU ska genom området av frihet, säkerhet och rättvisa garantera säkerheten 
för sina egna medborgare, liksom för den ökade strömmen av utlänningar 
som kommer för att besöka, arbeta och studera i unionen. EU:s mål för 
detta område är att, trots skillnaderna mellan medlemsstaterna, garantera 
EU-medborgare lika tillgång till rättvisa och att underlätta samarbetet mel-
lan rättsliga myndigheter i syfte att uppnå ett antal mål som berör asyl- och 
invandringspolitiken, rättsskyddet och brottsbekämpningen. Centrala delar 
rör genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande på såväl straffrät-
tens som civilrättens område, migrationsfrågorna samt ett förbättrat informa-
tionsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna.316

Tammerforsprogrammet utarbetades samtidigt som förhandlingar pågick 
inom FN om ett internationellt instrument mot människohandel inom 
ramen för frågor mot organiserad brottslighet. I Tammerforsprogrammet 
uttryckte det Europeiska rådet att kampen mot människohandel skulle föras 
gemensamt med kampen mot illegal invandring, genom att särskilt bekämpa 
dem som involverar sig i handel med människor och ekonomisk exploatering 
av immigranter.317 I och med Tammerforsprogrammet blev det också en prio-
riterad fråga att formulera en gemensam straffrättslig bas för EU:s medlems-
stater i arbetet mot människohandel, varför det ansågs viktigt att utarbeta en 
rättslig definition av människohandel inom EU.318

I juni år 2000 inträffade en tragedi i den brittiska hamnstaden Dover då 
58 kinesiska medborgare påträffades döda i en container. Dödsfallen för-
klarades ägt rum i samband med ett försök att, med hjälp av smugglare, 
olagligt invandra i Storbritannien. Händelsen väckte stor debatt inom EU 
om hur arbetet med att bekämpa den illegala invandringen och människo-
handel skulle förstärkas.319 Efter terrorattentatet i USA den 11:e september 
2001 lovade sedan kommissionen EU-medborgarna att ta ännu hårdare tag 
i integrationspolitiken och kontrollera migrationsflödena, varför en fortsatt 

ser, p. 2–3, tillgänglig på http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_sv.htm.
315 Joppke, 2002.
316 Till grund för arbetet lades en handlingsplan för åren 1999–2004, Tammerforsprogram-
met.
317 Europeiska rådets möte i Tammerfors, 15–16 oktober 1999, p. 23, se också Askola, 2007 
samt Doomernik, 2006.
318 Europeiska rådets möte i Tammerfors, 15–16 oktober 1999, p. 48.
319 Vid Europeiska rådet möte i Santa Maria de Feira den 19–20 juni 2000 uppmanade EU:s 
ordförandeland medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förhindra upprepning av liknande 
händelser. Europeiska rådet uttalande, slutsats nr 52.
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förstärkning av EU:s gränsbevakning ansågs vara nödvändig.320 Genom FN:s 
konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet, dess koppling 
till Palermoprotokollet och smugglingsprotokollet fanns dessutom incitament 
att genomföra straffrättsliga åtgärder mot upplevda problem med illegal mig-
ration av tredjelandsmedborgare.321

År 2002 antog rådet en övergripande strategi mot olaglig invandring och 
människohandel i EU som syftade till att definiera en gemensam och sam-
manhållen politik i dessa frågor.322 Strategin byggde på ett tidigare medde-
lande från kommissionen i vilken sex områden identifierades i vilka det kräv-
des åtgärder för att bekämpa olaglig invandring, nämligen viseringspolitiken, 
infrastruktur och samarbete, gränshantering, polisiärt samarbete, utlännings-
rätt och straffrätt samt politik för återtagande och återsändande.323 I den 
övergripande strategin omarbetades dessa områden till mer konkreta åtgärder 
för Europol att genomföra, vilket inkluderade gränsförvaltning och påföljder. 
Att inkludera människohandel i dessa frågor förstärkte en redan befintlig 
gränsdragningsproblematik mellan människohandel och olaglig invandring.

Som en reaktion till händelserna som inträffade i Dover och i USA, samt 
som en fortsättning på den övergripande strategin, följde två rättsakter inom 
EU med syfte att förstärka kampen mot olaglig invandring. Dels antogs rådets 
rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp 
till olaglig inresa, transitering och vistelse år 2002 och dels rådets direktiv om 
definitionen av hjälp till olaglig inresa och vistelse från samma år.324 Direk-
tivet innehåller bestämmelser om vad som ska straffas för att harmonisera 
lagstiftningen mellan EU:s medlemsländer medan rambeslutet förklarar hur 
sådant arbete ska bedrivas. Såväl direktivet som rambeslutet avsågs komplet-
tera andra instrument som har antagits för att bekämpa olaglig invandring, 
olaglig anställning, människohandel och sexuellt utnyttjande av barn.325

Rambeslutet, som är av mellanstatlig karaktär, inrättades inom EU:s sam-
arbete för rättsliga och inrikesfrågor (RIF). Rådets rambeslut syftar till ge EU-

320 Hansen, 2008, s. 134 f.
321 Se Askola, 2007, s. 120 ff.
322 Förslag till en övergripande strategi mot olaglig invandring och människohandel i Euro-
peiska unionen, EGT C 142 14.6.2002.
323 Förslag till en övergripande strategi mot olaglig invandring och människohandel i Euro-
peiska unionen, EGT C 142 14.6.2002, s. 23.
324 2002/946/RIF: Rådets rambeslut av den 28 november 2002 om förstärkning av den straff-
rättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa och vistelse, EGT L 328, 05/12/2002 
s. 1–3 och Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till 
olaglig inresa, transitering och vistelse, L 328, 05/12/2002 s. 17–18.
325 Rådets direktiv 2002/90/EG, skälen p. 5, 2002/946/RIF: Rådets rambeslut, skälen p. 5.
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medborgarna en hög säkerhetsnivå inom området frihet, säkerhet och rätt-
visa genom att utforma gemensamma insatser på områdena polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete. Direktivet skapades inom EU:s mer överstatliga 
samarbete och avser bland annat att göra genomförandet av rambeslutet mer 
verkningsfullt i syfte att förebygga denna typ av brott.326 Enligt direktivet bör 
åtgärder vidtas för att bekämpa hjälp till olaglig invandring, både i samband 
med olaglig gränspassage i strikt mening och i avsikt att stödja nätverk som 
utnyttjar människor.

I september år 2002 arrangerade Europaparlamentet i samarbete med 
EU-kommissionen och International Organization for Migration (IOM) en 
europeisk konferens om bekämpning av människohandel.327 Konferensens 
övergripande mål var att ge en möjlighet att klarlägga rådande trender inom 
människohandeln och hitta en europeisk strategi för att svara på ett upplevt 
hot mot Europas fundamentala värden samt förverkligandet av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa.328 Konferensen utmynnade i Brysselför-
klaringen om förebyggande och bekämpande av människohandel, i vilken 
åtgärder inriktats mot den migrationsström som människohandlarna drar 
nytta av för att locka offren att resa över gränserna.329

Brysselförklaringens fokus kom att ligga på samarbetet mellan olika länder 
för att förhindra och motverka människohandel men det uppmärksammades 
även att offren för handeln var i behov av skydd och stöd.330 Trots att instru-
mentet ifråga tillkommit utanför den institutionella beslutsstrukturen i EU 
antog rådet förklaringen i mars 2003.331 Förklaringen har ansetts vara en mil-
stolpe i arbetet mot människohandel och inneburit attitydförändringar som 
återspeglats i medlemsstaterna. Förklaringen som sådan är inte ett rättsligt 
bindande instrument utan ska ses som en målsättning för staterna att upp-

326 Rådets direktiv 2002/90/EG, skälen p. 4.
327 The European Conference on preventing and combating trafficking in human beings, 
global challenges for the 21st Century. Konferensen samlade över 1000 delegater från EU:s 
medlemsländer, kandiderande länder, grannländer som Ryssland och Ukraina, liksom länder-
na USA, Kanada och Kina, från internationella organisationer, mellanstatliga organisationer, 
icke-statliga organisationer och EU:s institutioner. Konferensen hade initierats av kommis-
sionen under STOP II-programmet (1996–2000) som inrättades för att ge ekonomiskt stöd 
till insatser för att förebygga och bekämpa handel med kvinnor och sexuell exploatering av 
barn. Programmet administrerades under the Commissioner for Justice and Home Affairs 
och den Europeiska Unionen.
328 Rådets slutsatser av den 8 maj 2003, EGT C 137, 12/06/2003 s. 1–9.
329 Brysselförklaringen i rådets slutsatser av den 8 maj 2003, EGT C 137, 12/06/2003, s. 2.
330 Se särskilt Brysselförklaringens annex p. 13, 14 och 15 om rekommendationer, standarder 
och bästa praxis för samarbete och samordningen för att skydda och stödja offren.
331 Rådets slutsatser av den 8 maj 2003, EGT C 137, 12/06/2003 s. 1–9.
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nå.332 Till förklaringen bifogades rekommendationer med fokus på preventiva 
åtgärder, i främst människohandelns ursprungsländer.333

Fem år efter toppmötet i Tammerfors utvärderades genomförda åtgärder 
och ett fortsatt femårsprogram antogs vid Europeiska rådets möte i Haag i 
november 2004, det så kallade Haagprogrammet. I det tidigare Tammerfors-
programmet uppmärksammades den humanitära aspekten av asylpolitiken, 
även om det var säkerhetsskapande åtgärder om gränspolitik som betonades. 
Asyl- och flyktinginvandringfrågorna tar i Haagprogrammet en ny riktning 
där det fortsatta samarbetet på området beskrivs utgå från EU-medborgarnas 
intressen i form av ett säkert samhälle:

”Europas medborgare förväntar sig med rätta att Europeiska unionen, sam-
tidigt som den säkerställer respekten för grundläggande friheter och rättig-
heter, skall använda en effektivare, gemensam strategi mot gränsöverskridan-
de problem […] Detta är mål som i våra medborgares intresse måste uppnås 
genom utformningen av ett gemensamt asylsystem”.334

Att säkerheten vid gränserna prioriteras inom det nya området av frihet, säker-
het och rättvisa märks också tydligt i handlingsplanen om förverkligandet av 
Haagprogrammet som behandlar kampen mot illegal invandring, den yttre 
dimensionen av asyl och migration samt polis- och tullsamarbete.335 Att hän-
visa asyl- och flyktinginvandringsfrågan till EU-medborgarnas intressen stär-
ker EU:s legitimitet vilket i sin tur ökar handlingsutrymmet i samarbetet.336 
EU-länderna anses samtidigt ha blivit allt mer obenägna att åta sig framför 
allt sociala rättighetsgarantier för invandrare. I denna utveckling beskrivs en 
tendens att förskjuta kontrollen av migrations- och gränskontrollfrågor från 
medlemsstaterna dels till unionsnivå och dels till privata aktörer, till exempel 
flygbolag och arbetsgivare. Detta innebär en fragmentering av ansvaret samt 
en förskjutning av maktövande från nationell nivå till överstatlig organisa-
tion.337

332 Scarpa, 2008, s. 194.
333 Se särskilt Brysselförklaringens annex p. 7–12.
334 Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, EGT 
C 053, 03/03/2005 s. 1–14.
335 EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra 
människohandel, EGT C 311, 09/12/2005 s. 1–12, se bl a. p. 2.6, 2.7, 3.4.
336 Hansen, 2008, s. 136 f.
337 I frågan om prevention riktas bl.a. förslag på åtgärder för flygbolagen att använda bio-
metrisk identifikation, skanning av fingeravtryck och regnbågshinnan som en del av arbete 
mot irreguljär migration, inkluderat handeln med människor. EU:s plan för bästa metoder, 
standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel, EGT C 311, 
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Genom främst Lissabonfördraget, som trädde i kraft år 2009, kom sam-
arbetet inom RIF att ingå i området med frihet, säkerhet och rättvisa. Dessa 
frågor kom således att ingå i det mer överstatliga samarbetet vilket ändrade 
karaktären på åtgärderna mot bland annat människohandel. Utvidgningen av 
unionens kompetens möjliggör att unionens mål att ge medborgarna en hög 
säkerhetsnivå kan uppnås genom att medlemsstaterna utformar gemensamma 
insatser på områdena polis samarbete och straffrättsligt samarbete. Här lyfts 
kampen mot människohandel fram som en prioriterad fråga och vikten av 
förebyggande och bekämpande insatser mot brottslighet tydliggörs, vare sig 
denna är organiserad eller inte.338

Amsterdamfördraget tillsammans med Lissabonfördraget förstärkte så ledes 
samarbetet inom EU i arbetet mot handel med människor, bland annat 
genom att utvidga EU:s kompetens till att inkludera områden där medlems-
staterna tidigare haft exklusiv kompetens.

2.4.2.2 Asylregler och tillfälligt uppehållstillstånd
Europeiska unionens råd antog år 2004 direktivet om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har 
fått hjälp till olaglig invandring och som samarbetar med de behöriga myn-
digheterna.339 Direktivet är antaget som en del i EU:s arbete med visum, asyl 
och invandring. Det har utarbetats i syfte att bereda en gemensam invand-
ringspolitik och bekämpa olaglig invandring. Därmed är förhoppningen att 
EU:s mål inom området med frihet, säkerhet och rättvisa i arbetet mot den 
olagliga invandringen uppnås. Direktivet anger villkoren för inresa och vistelse 
för tredjelandsmedborgare inom den euro pei ska unionen.340

Detta instrument var den första rättsakt som antogs inom EU speciellt 
inriktat mot människohandelns offer. Enligt direktivet ska offer informeras 
om möjligheter till tillfälligt uppehållstillstånd vid samarbete så snart miss-
tanke om offersituation uppstår.341 Sedan kan en betänketid ges för att offret 

09/12/2005 s. 1–12, under p. 3.1 h. Se också Lahav och Guiraudon, 2000, samt Hansen, 
2008.
338 EU-fördraget, artikel 29, som modifierats av Amsterdamfördragets artikel K1.
339 Rådets direktiv 2003/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelands-
medborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invand-
ring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna, EGT L 261, 6.8.2004, s. 19.
340 Se rådets direktiv 2003/81/EG, skäl 1.
341 Rådets direktiv 2003/81/EG, artikel 5.
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ska ha möjlighet till återhämtning och distansering från förövarna. Under den 
tiden har offret rätt till en levnadsstandard som garanterar säkerhet och skydd, 
akutsjukvård och psykologisk hjälp vid behov och gratis juridisk rådgivning.342 
En medlemsstat får dock när som helst avbryta betänketiden samt det efterföl-
jande uppehållstillståndet om den anser att tredjelandsmedborgaren inte varit 
utsatt för de brott direktivet nämner, återupptagit kontakt med förövarna eller 
av skäl som rör allmän ordning eller skyddet av den inre säkerheten.343 I detta 
arbete ska även offrens grundläggande rättigheter respekteras.344

Direktivet har ådragit sig såväl nationell som internationell kritik för att 
statens intressen prioriterats jämfört med individens. I kritiken framhävs att 
samarbetskravet indikerar att direktivet är straffrättsligt utformat utan att 
beakta skyddet för offren. Det har även kritiserats för att samarbetskravet med 
berörda myndigheter indelar offren i olika grupper beroende på hur ”använd-
bara” eller ”hjälpsamma” de är för behöriga myndigheter i utredningen.345

Direktivet har också kritiserats för att ha skapat ett belöningssystem, där 
endast hjälpsamma offer medges uppehållstillstånd. Det togs ingen hänsyn till 
att offer för människohandel sällan vågar samarbeta med polisen eller andra 
myndigheter på grund av hot från gärningsmännen.346 Belöningssystemet har 
också påpekats strida mot rekommenderade principer och riktlinjer från FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter. Dessa rekommenderade principer 
och riktlinjer från år 2002 anger att människohandelns offer har rätt till en 
betänketid på minst 30 dagar samt ett förnyat uppehållstillstånd utan krav på 
samarbete.347 Även Rädda barnen tillsammans med andra icke-statliga orga-
nisationer inföll i kritiken och tillade att ett uppehållstillstånd på humanitära 
grunder istället för polisära hade gynnat individen och att EU än en gång 
misslyckats värna om mänskliga rättigheter och skydda individen.348

Trots den tydliga sammankopplingen mellan migrationspolitiken och 
människohandelsproblematiken inom EU har någon direkt koppling mellan 

342 Rådets direktiv 2003/81/EG, artiklarna 6 och 7.
343 Rådets direktiv 2003/81/EG artikel 14.
344 Rådets direktiv 2003/81/EG, skäl 1, 2 och 6.
345 Human Rights Watch Briefing Paper Commentary on the European Commission Pro-
posal for a Council Directive ”on the short-term residence permit issued to victims of action 
to facilitate illegal immigration or trafficking in human beings who cooperate with the com-
petent authorities” July 1, 2002.
346 Se vidare Scarpa, 2008, 188 ff.
347 UNHCHR:s rekommenderade principer och riktlinjer om mänskliga rättigheter och 
människohandel, E/2002/68/Add.1, 20 maj 2002.
348 Se vidare Scarpa, 2008, s. 189.
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människohandel och asylreglerna inte gjorts.349 Direktivet som medger uppe-
hälle för människohandelns offer har inte baserats på individens eventuella 
behov av skydd genom asyl utan på brottsbekämpande eller invandringspoli-
tiska avsikter. Enligt kommissionens förslag var direktivet aldrig heller tänkt 
att skydda offren för människohandel.350

2.5 Kampen mot organiserad brottslighet
Under 1990-talet spred sig en global oro över den ökande organiserade brotts-
ligheten och de hot detta ansågs innebära.351 Gräns överskridande kriminella 
nätverk hade uppfattat det internationella samfundets natur och sårbarhe-
ter och har lärt sig utnyttja skillnader mellan olika länders juridiska system, 
beskattning, teknologiska framsteg och brottsbekämpning.352 Nätverken har 
kommit att bli särskilt anpassade att penetrera nationella gränser, legala och 
politiska system. De flesta kriminella organisationerna har också gått från en 
hierarkisk organisationsmodell, i klassisk maffiastil, till att istället likna mer 
platta organisationer i näringslivet eller terrorgrupper som använder en mer 
nätverksorienterad struktur.353 Nätverken växlar mellan olika brottsområden, 
beroende på vilket område som för tillfället ger högst vinst i förhållande till 
den upplevda risken.354

Relativt tidigt ansågs den gräns överskridande organiserade brottsligheten 
hota statliga intressen.355 Organiserad brottslighet har bland annat kommit att 
betraktas som ett allvarligt problem för nationella rättssystem.356 Organiserade 
kriminella grupper utövar ofta så kallad sekundär brottslighet; brott som ska 
skydda annan kriminell verksamhet. De kriminella organisationerna försvarar 
då sin verksamhet från myndigheternas insyn genom hot och utpressning mot 
myndighetspersoner, offer och vittnen. Den sekundära brottsligheten riktas 
även mot andra kriminella varpå kriminaliteten i ett visst område plötsligt kan 

349 Askola, 2007, s. 95.
350 Förslag till rådets direktiv om tillfälligt uppehållstillstånd för offer för medhjälp till olaglig
invandring och människohandel som samarbetar med myndigheterna KOM(2002) 71 slutlig 
2002/43, s. 393, (n 55) 7.
351 Se Williams och Vlassis, 2001, Outshoorn, 2004, Cornell och Swanström, 2006, s. 32.
352 Williams, 1994.
353 Brottsförebyggande rådets hemsida, information hämtat 2009-01-15, http://www.bra.se/
extra/news/?module_instance=2&id=40.
354 Cornell och Swanström, 2006, s. 30 f.
355 Se bl.a. Godson, 2003, Shelley, 1995, s. 48, Shelley, 2010, s. 66 ff.
356 van Dijk, 2012, s. 100.
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öka drastiskt.357 Nationella rättssystem har särskilda svårigheter att hantera 
denna typ av brottslighet när tulltjänstemän och poliser mutas, åklagare hotas, 
brottsoffer inte vågar anmäla och vittnen ”glömmer” vad de har sett.358

Den organiserade brottsligheten anses vidare som ett hot mot den politiska 
säkerheten genom omfattande korruption inom det politiska och administra-
tiva systemet, och i viss mån även inom näringslivet.359 Utvidgningen av 
illegala , ljusskygga verksamheter underminerar en stats ekonomi och försvårar 
uppbyggnaden eller upprätthållandet av rättsstaten. När det gäller investering 
av illegalt kapital finns en tydlig tendens för gränsöverskridande kriminella 
grupper, oavsett ursprung, att investera en ökande del av sitt kapital i legala 
verksamheter i industrialiserade länder, vilket anses utgöra ett hot mot sam-
hällets ekonomiska säkerhet.360 Samtidigt visar det sig både svårt och känsligt 
att koordinera och integrera de politiska och operationella insatserna mot 
organiserad brottslighet över gränserna på grund av staters jurisdiktioner. Det 
internationella samfundet har därför sett anledning att agera och ta ett hel-
hetsgrepp om olika typer av gränsöverskridande brottslighet.

Vid justitieministerkonferensen i Neapel år 1994 uppmärksammades be -
hovet av en internationell konvention i kampen mot den gränsöverskridande 
organiserade brottsligheten. Vid konferensen utsågs the Office of Drugs and 
Crime (UNODC) till att inleda ett internationellt samarbete för att motverka 
företeelsen.361 Säkerhetsfrågor i relation till organiserade gränsöverskridande 
brott var den primära drivkraften bakom arbetet med konventionen.362 Sam-
arbetet kan anses utgöra startpunkten för ännu ett skifte i fokus i arbetet mot 
handeln med människor, nu som en del i den gränsöverskridande organiserade  
brottsligheten.363

2.5.1 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
I december 1998 beslutade FN:s generalförsamling i enlighet med vad som 
framkom vid konferensen i Neapel, att tillsätta en mellanstatlig tillfällig kom-
mitté med uppgift att utarbeta en internationell konvention mot organise-
rad brottslighet. Uppgiften inkluderade också att diskutera utarbetandet av 

357 Se RKP, Lägesbild av grov organiserad brottslighet, 2012, s. 11.
358 Brottsförebyggande rådets hemsida, information hämtad 2009-01-15, http://www.bra.se/
extra/news/?module_instance=2&id=40.
359 Cornell och Swanström, 2006, s. 25.
360 UD, 2003, s. 12.
361 UN Declaration of the Ministerial Conference of Naples, 1994.
362 Gallagher, 2009, s. 793 f.
363 McClean, 2007, s. 3.
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internationella instrument mot handel med kvinnor och barn, olaglig handel 
med skjutvapen, och människosmuggling.364 Kommittén kom i realiteten att 
utföra en väldigt liten del av det förberedande arbetet till konventionen, vilket 
istället kom att bestå av förslag ingivna av enskilda stater som diskuterades 
vid förhandlingarna.365

2.5.1.1 Förhandlingarna och gränsdragningar
Kommittén höll ett flertal möten där över 120 länder och flera icke-statliga 
organisationer deltog i förhandlingarna.366 Antalet organisationer på plats 
under förhandlingarna hade aldrig tidigare i FN:s historia varit så stort.367 
Konventionen har ett tydligt lagföringsperspektiv vilket tillkom som ett svar 
på en beskriven ökning av gränsöverskridande brottslighet.368

Förhandlingarna drog ut på tiden på grund av grupperingar av aktörer 
som inte ville sluta en överenskommelse om gränsöverskridande organiserad 
brottslighet med anledning av olika ekonomiska förutsättningar.369 Ekono-
miska skillnader mellan länder är en av de så kallade push-faktorerna för män-
niskohandel och var således också en av de viktiga frågorna att diskutera vid 
förhandlingarna. För en fungerande bekämpning och effektivt förebyggande 
arbete av gräns överskridanden organiserad brottslighet ansågs det vara av vikt 
att få till stånd ett internationellt samarbete trots dessa ekonomiska och tek-
niska skillnader.370 En del av detta samarbete inkluderade tillvaratagandet av 
offrens mänskliga rättigheter, vilket ansågs kunna föranleda stora ekonomiska 
belastningar för redan utsatta stater. En friktion mellan grupperingar av stater 
blev tydlig under förhandlingarna, vilket kom att leda till vissa kompromisser 
i den slutgiltiga versionen.371

364 UN Resolution adopted by the General Assembly, on the report of the Third Committee, 
Transnational organized crime, 1998, p. 11.
365 Se Borg Jansson, 2013, s. 100.
366 Se Gallagher, 2010, s. 68, se även McClean, 2007.
367 För en översikt av kommitténs arbete, se General Assembly Report of the Add Hoc Com-
mittee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the 
work of its first to eleventh sessions, A/55/383.
368 Jonsson, 2005, s. 8.
369 Gallagher, 2010, s. 69, Hathaway, 2008.
370 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 30.
371 T.ex. så stod Italien, Polen, Colombia och Argentina väldigt nära varandra i frågor om 
de tre tilläggsprotokollen samt vikten av behovet av att ekonomiskt hjälpa utvecklingslän-
derna för att stärka deras förmåga att förebygga och bekämpa gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. Berdal och Serrano, 2002.
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Under sitt möte den 15 november 2000 antog FN:s generalförsamling kon-
ventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.372 Till konven-
tionen utarbetades också tre tilläggsprotokoll: protokollet om förebyggande, 
bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor 
och barn, protokollet mot människosmuggling samt protokollet mot olaglig 
tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och 
ammunition. Konventionen och dess tilläggsprotokoll, tillsammans benämnda 
Palermoinstrumenten, öppnades för anslutning i december 2000 i Palermo , 
Italien och konventionen kom att träda i kraft den 29 september 2003.

2.5.1.2 Konventionens materiella innehåll
Konventionens syfte anges vara att skapa en harmonisering av nationell 
lagstiftning av relevans för kampen mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. Fokus ligger på samarbete länder emellan.373 I konventionen 
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet anges att de tillkommande 
tilläggs protokollen ska läsas och tolkas i linje med konventionen. Det innebär 
att brott som anges i tilläggsprotokollen är att betrakta som brott även enligt 
konventionen.374 Logiken bakom Palermoinstrumenten är att konventionen 
tillhandahåller allmänna bestämmelser medan protokollen är mer specifika.375

Konventionen innehåller åtgärder för att förebygga, utreda och åtala fyra 
typer av brott: deltagande i organiserad kriminell grupp, penningtvätt, kor-
ruption och förhindrande av rättvisa.376 Dessa brott ska införlivas i den natio-
nella lagstiftningen, oberoende av eventuell gränsöverskridande karaktär.377

Konventionen innehåller även regleringar i syfte att skapa ett skydd för 
enskilda individer. I konventionen görs dock en tydlig uppdelning mellan vitt-
nen och offer, och i lämpliga fall deras släktingar eller anhöriga. I konventionen 
beskrivs särskilt vittnens rätt till skydd, med beaktande av de som utsatts för 
hot om vedergällning.378 Det uppmärksammas att de kriminella nätverken 
ofta omfattar så kallad sekundär brottslighet och att särskilda skyddsåtgärder 
för vittnen därför är nödvändiga för att säkerställa lagföring. Vittnesskyd-
det inkluderar skydd av person, omplacering och sekretess. Offren ska även 

372 Resolution adopted by the General Assembly, United Nations Convention against Trans-
national Organized Crime A/Res/55/25, annex I.
373 Se bl.a. Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, artiklarna 12–20.
374 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 1 3b.
375 Se vidare Borg Jansson, 2013, s. 95.
376 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artiklarna 5–9 och 23.
377 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 34(2).
378 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 24.
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ges möjlighet till upprättelse bland annat genom att kunna söka ekonomisk 
kompensation från gärningsmannen och möjlighet att genom rättsprocessen 
få sin röst hörd.379 Konventionen innehåller således olika åtgärder om skydd 
beroende på vilken kategori de drabbade anses tillhöra. Det uppmärksammas 
även att brottsoffer kan vara vittnen och ska då erhålla skydd enligt båda dessa 
kategorier.380

Konventionen har fått en god uppslutning med 174 ratificerade stater. 
11 stater har också signerat men ännu inte ratificerat konventionen.381 Den 
faktiska implementeringen av konventionen har dock blivit hårt kritiserad.382 
Trots förslag från FN:s generalsekreterare att begära årliga rapporter, som 
också godkändes vid kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt 
kongress i Bangkok år 2004, har medlemsstaterna vid upprepade tillfällen 
nekat ett sådant initiativ. Avsaknaden av ett övervakningssystem för imple-
menteringen av konventionen gör det inte möjligt att systematiskt utvärdera 
konventionens genomslag på nationell nivå.383

2.5.1.3 Skyddade objekt
Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet är ett tra-
ditionellt folkrättsligt instrument, med traditionella folkrättsliga subjekt. 
De gränsöverskridande organiserade brotten som beskrivs i konventionen 
utgör till en övervägande del brott utan individuella offer, så kallade offerlösa 
brott.384 Av den anledningen återfinns det också endast få artiklar som berör 
brottsoffer och deras behov. Istället läggs fokus på vittnen och det skydd av 
dessa som är nödvändigt för att kunna genomföra rättegångar. Människohan-
del skiljer sig från de andra gränsöverskridande organiserade brotten genom 
att utgöra ett brott individen. Således utgör brottsoffret ett rättsligt objekt 
som berörs i konventionen, men inte ett rättsligt subjekt.

379 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 25.
380 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 24.
381 UN Treaty Collection, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_
no=XVIII-12&chapter=18&lang=en information hämtad den 2013-03-15.
382 Se bl.a. GAATW rapport från den 13 oktober 2008, UNODC, 2009 och van Dijk, 2012, 
s. 102.
383 van Dijk, 2012, s. 103.
384 Se Schur, 1965, Rich, 1978, organiserade brott kan dock i förlängningen orsaka individer 
skada genom t.ex. smuggling av narkotika som bidrar till individuellt beroende. Drabbade av 
brott brukar i viktimologisk forskning delas in i primära och sekundära brottsoffer beroende 
närheten till brottet, se t.ex. Sellin och Wolfgang, 1964 och Letchert, 2010, se vidare van 
Dijk, 2012, s. 99–126. I den följande framställningen avses endast primära brottsoffer.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   79 2014-02-19   12:04



80

2 Människohandel som hot

I FN:s generalförsamlings mandat år 1998 till kommittén om konven-
tionen om organiserad brottslighet gjordes inte någon en klar distinktion 
mellan människohandel och människosmuggling, vilka i förhandlingarna 
behandlats under kategorin illegala immigranter.385 De två tilläggsprotokollen 
som reglerar människohandel och människosmuggling medger skillnader och 
förklarade de som två skilda företeelser men med vissa likheter. Människo-
smuggling är ett att betrakta som ett offerlöst brott men det kan utläsas att 
smugglingsprotokollets syfte är tudelat; å ena sidan att förebygga och bekäm-
pa människo smuggling samt främja samarbetet mellan parterna å andra 
sidan skydda de smugglade migranternas rättigheter.386 Trots det tudelade 
syftet saknar smugglingsprotokollet referenser till ”offer” då de smugglade 
personerna istället förstås som ”objekt” för smuggling eller som ”migranter”. 
Smugglings protokollets primära skyddade objekt förklaras, likt konventio-
nen, vara staten och dess säkerhet.387

För att beskriva hur konventionen har tillvaratagit brottsoffers rättigheter 
kan en jämförelse göras med FN:s brottsofferdeklaration från år 1985.388 Tre 
viktiga rättigheter som inkluderas i brottsofferdeklarationen beaktas också 
i konventionen, nämligen; skydd mot hot, repressalier eller skrämsel, gott-
görelse och att brottsoffers intressen får utrymme och beaktas i en rättegång.389 
Däremot uppmärksammar konventionen inte rätten till information, rätts-
hjälp och sekretess.390 Åtgärderna om skydd för brottsoffret har i konventionen 
beskrivits med vaga termer, där konventionsstaterna ska genomföra lämpliga 
åtgärder inom ramen för sina resurser och med förbehåll för nationella lagar.391 
Det tydliggörs också att dessa rättigheter ska göras utan att inskränka på den 
tilltalades rättigheter.392 Trots att det finns brister i konventionen om skyddet 
för brottsoffren så kan det faktum att rättigheter har överförts från den tidigare 

385 Scarpa, 2008, s. 56.
386 Tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till Förenta Nationer-
nas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 2. Se vidare Obokata, 
2006, s. 20 ff.
387 Ditmore och Wijers, 2003, Chuang, 2006, s. 137–163.
388 Om brottsoffers rättigheter och hur endast vissa utgör juridiskt utkrävbara rättigheter se 
Doak, 2008, s. 25 ff., Enarsson, 2013, s. 31 ff.
389 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 25.
390 Viss sekretess berörs i konventionen avseende de fall drabbade kategoriers som vittnen, se 
Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 24.
391 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, artikel 24 p. 1, 25 p. 1 
och 3.
392 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, artikel 24 p. 2 och arti-
kel 25 p. 3.
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brottsofferdeklarationen till ett rättsligt bindande instrument anses ha posi-
tionerat frågan om brottsoffers rättigheter inom den internationella rätten.393

I konventionen läggs stort fokus på vilka särskilda utredningsmetoder som 
anses krävas för att bekämpa gränsöverskridande organiserade brott.394 På 
grund av att konvention utgår från främst offerlösa brott har den materiella 
rätten därför skapats utifrån premisser att på ett effektivt sätt motverka sådana 
brott utan särskild uppmärksamhet av individens skydd. I de fall det inte finns 
några direkt drabbade offer, finns heller ingen naturlig part som gör anmälan 
och tvingar utredande poliser att tillämpa speciella och ofta dyra tekniker 
för att aktivt samla in bevis själva. Det innebär även att de straffrättsliga och 
polisära insatserna som utgör konventionens materiella del konstruerats på ett 
särskilt sätt. Sådana omständigheter blir därmed tongivande vid den faktiska 
nationella implementeringen.395

Flertalet skyddsaspekter för brottsoffren lämnades således oreglerade i kon-
ventionen, och var stat kan efter egen förmåga välja att införa skyddande 
åtgärder för offren varför bestämmelserna anses vara av liten faktisk betydelse 
för offren.396

2.5.2 Palermoprotokollet
Samtidigt med konventionen mot organiserad brottslighet skapades alltså 
även tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av 
handel med människor, särskilt kvinnor och barn, det så kallade Palermo-
protokollet.397 Palermoprotokollet har haft betydande påverkan på såväl infö-
randet som utformningen av nationella rättsliga åtgärder mot människohan-
del.398 För att en stat ska kunna tillträda detta protokoll måste först staten 
signera konventionen mot gränsöverskridande brottslighet.399

393 Se vidare van Dijk, 2002, s. 37 och Doak, 2008, s. 32, Wergens, 2011, s. 159.
394 Se konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 20.
395 Se konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 29. Se vidare 
van Dijk, 2012, s. 108 f.
396 van Dijk, 2002, s. 33.
397 Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med 
människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta Nationernas konvention mot gränsöver-
skridande organiserad brottslighet, den 15 november 2000.
398 Se Borg Jansson, 2013.
399 Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet artikel 27, Interpretative 
notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols A/55/383/Add.1, 
para 62.
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2.5.2.1 Förhandlingarna
Förhandlingarna om Palermoprotokollet skedde parallellt med förhandling-
arna om konvention mot gränsöverskridande brottslighet. En stor del av de 
icke-statliga organisationerna närvarade endast vid förhandlingarna om pro-
tokollet, vilket satte en särskild prägel på dess innehåll i jämförelse med de 
andra Palermoinstrumenten. Frågan om mänskliga rättigheter stod högt på de 
icke-statliga organisationernas agenda och dessa ställde krav på utformningen 
av protokollet i detta avseende.400

Det initiala uppdraget var att utarbeta ett internationellt instrument 
som ett led i bekämpningen av handel med kvinnor och barn för sexuella 
ändamål.401 The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 
(CCPCJ) rekommenderade generalförsamlingen i arbetets tidiga skede, vil-
ket församlingen hörsammade, att anta en resolution med innebörden att 
tilläggsprotokollet skulle adressera människohandel med alla personer, dock 
särskilt kvinnor och barn.402 I slutdokumentet antogs en bred definition av 
människohandel där utnyttjande genom tvångsarbete, slaveri, slaveriliknande 
förhållanden, träldom och organhandel inbegreps. Språket är genomgående 
könsneutralt, det talas om ”offer” och ”människor”.403 Kvinnor och barn 
nämns dock särskilt i protokollets titel och ingress där det slås fast att syftet 
är att bekämpa människohandel, särskilt med kvinnor och barn.

Ett straffrättsligt perspektiv på åtgärder mot den organiserade brottslighe-
ten stod i centrum vid förhandlingarna, men även frågor om migration och 
mänskliga rättigheter diskuterades. Det individuella skyddet för drabbade 
upptog en stor del av diskussionerna och kom att splittra delegaterna vad gäl-
ler frågan om prostitution. Övriga delar uppmärksammades inte lika omfat-
tande, dels för att de inte på samma sätt ansågs utgöra hot mot den nationella 
suveräniteten, dels för att staternas politiska vilja i högre grad sammanföll på 
dessa punkter.404

En stor grupp icke-statliga organisationer och andra intressenter som tagit 
del i arbetet mot människohandel ända sedan 1990-talets mitt ville se en sepa-

400 Se Gallagher, 2010, s. 71, van Dijk, 2002, s. 19.
401 Se the report of the third committee A/RES/53/111 och Strengthening the United 
Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical coop-
eration capacity A/RES/53/114, 20 January 1999.
402 Se Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Trans-
national Organized Crime on its fourth session, held in Vienna from 28 June to 9 July 1999, 
A/AC.254/17 p. 2.
403 Se t.ex. Palermoprotokollet, artiklarna 2, 3, 4 och 6.
404 Gallagher, 2010, s. 77 ff., Obokata, 2006, s. 18 ff.
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rering mellan handel med människor och prostitution. Handel med människ-
or hade fram om Palermoprotokollets tillkomst sammankopplats med sexuell 
exploatering och prostitution, vilka utgjort känsliga politiska frågor. Vid för-
handlingarna till Palermoprotokollet visade sig åter stora oenigheter mellan 
de grupper som menade att prostitution var en acceptabel ekonomisk verk-
samhet som skulle förstås i termer av arbete, och de som såg prostitution som 
en form av våld mot kvinnor eller något som kvinnor inte frivilligt väljer.405

Den stora frågan under förhandlingarna var således ifall människohandel 
endast skulle relatera till begreppet tvångsarbete, och då endast inkludera de 
som tvingats till prostitution, eller om prostitution skulle inkluderas som ett 
utnyttjande utan åtskillnad mellan så kallat frivillig och påtvingad prostitu-
tion. Flertalet delegationer motsatte sig termen påtvingad prostitution, och 
påpekade att det kunde vara svårt för prostitutionens offer att bevisa att de 
hade blivit tvingade. Andra delegationer framhöll att det var centralt att skilja 
mellan dem som varit under tvång och dem som själva hade valt att invol-
vera sig i prostitution.406 Diskussionerna liknade i stort de som förts kring 
förhandlingarna om tidigare internationella instrument om den vita slavhan-
deln och trafficking. Nederländerna föreslog att termen ”sexuell exploatering” 
skulle ersättas av termen ”slaveri”, i enlighet med definitionen i 1956-års 
tillägg till slaverikonventionen. Detta förslag föll dock, då det internationella 
samarbetet var beroende av en bred uppslutning bakom protokollet. Ett tyd-
ligt ställningstagande i frågan om prostitution och sexuell exploatering kunde 
ha förhindrat en sådan uppslutning.407

Oenigheten kring prostitution ledde till att generalförsamlingen valde att 
bortse från att definiera om prostitutionen skulle anses påtvingad eller inte. I 
protokollets förarbeten understryks dock att den exploatering av andras pro-
stitution och den sexuella exploatering som protokollet nämner, endast avser 
fall av människohandel och inte prostitution generellt.408

405 Se vidare Westerstrand, 2008, s. 253.
406 Revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime, A/AC/.254/4/Add.3/Rev.4 s. 8.
407 Revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime, A/AC/.254/4/Add.3/Rev.4, s. 7. Se vidare om tillägget till slaverikonven-
tionen i avsnitt 3.3.1.
408 Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols, 
A/55/383/Add.1 B. 64.
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2.5.2.2 Protokollets materiella innehåll och straffrättsliga fokus
Protokollet kom i sin slutliga lydelse att bli en milstolpe i det internatio-
nella samarbetet mot handel med människor. Protokollets syfte är tredelat: 
först anges ett förebyggande syfte, sedan att genom utredning och lagföring 
bekämpa handeln med människor som utförts av en organiserad brottslig 
sammanslutning och slutligen att skydda och bistå offer för människohan-
del med respekt för deras mänskliga fri- och rättigheter. Detta ska uppnås 
genom att främst effektivisera samarbetet mellan stater, kriminalisera män-
niskohandel samt genom att ålägga stater att tillhandahålla eller dela infor-
mation och utlämna misstänkta.409 De straffrättsliga delarna i protokollet 
är uttryckta i tvingande ordalag, medan de andra är fakultativt beskrivna. 
Palermoprotokollet är därför att i första hand betrakta som ett internationellt 
straffrättsligt verktyg för hur nationella rättsordningar ska kriminalisera män-
niskohandel.410

Förebyggande åtgärder föreskrivs i såväl Konventionen mot gränsöverskri-
dande organiserad brottslighet som Palermoprotokollet.411 En stor del av det 
förebyggande arbetet i protokollet omfattar förstärkta gränskontroller och 
identifiering av ogiltiga resehandlingar.412 Vidare ska parterna sträva efter 
att vidta åtgärder såsom forskning, informations- och massmediekampanjer 
samt sociala och ekonomiska initiativ för att bekämpa och förebygga män-
niskohandel.413 I likhet med konventionen ligger relativt stort fokus i pro-
tokollet på det särskilda praktiska polisära arbete som anses nödvändigt för 
att bekämpa människohandel som ett gränsöverskridande organiserat brott. 
I den delen av protokollet kategoriseras de som drabbas av människohandel 
som vittnen snarare än brottsoffer.

Definitionen av människohandel i Palermoprotokollet kom, som tidigare 
beskrivits i kapitel ett, att innehålla tre huvudsakliga moment: (1) en rekry-
terings och handelsåtgärd, (2) som vidtagits med vissa otillåtna medel, för 
ett (3) syfte att utnyttja personen.414 Inget av dessa begrepp är definierade 
i proto kollet, men under förhandlingarna hänvisas till andra folkrättsliga 

409 Palermoprotokollet, artiklar 1 och 5.
410 Se t.ex. Gallagher, 2010, s. 71, Borg Jansson, 2013, s. 104.
411 Se t.ex. artikel 31 konventionen och artikel 9 i protokollet.
412 Se bl.a. Palermoprotokollet, artikel 11, 12 och 13 som anger staternas skyldighet att vidta 
åtgärder för att se till att rese- och identitetshandlingar håller viss kvalitet och inte lätt kan 
förfalskas.
413 Se Palermoprotokollet, artiklar 9 och 10.
414 Se Palermoprotokollet, artikel 3 samt beskrivning i kap. 1.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   84 2014-02-19   12:04



85

2 Människohandel som hot

instrument där begreppen tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med 
slaveri jämförbara bruk och sedvänjor samt träldom ges en närmare inne-
börd.415 Vad gäller exploateringen är definitionen inte exkluderande, vilket 
innebär att utnyttjanden kan bedrivas på fler sätt än vad som beskrivits och 
ändå falla in under protokollets tillämpningsområde.

Den typ av brott som beskrivs i definitionen brukar benämnas som kedje-
brottslighet. Protokollet etablerar en skyldighet för de anslutande staterna 
att kriminalisera hela kedjan av brottslighet som inkluderas i definitionen.416 
Brottet anses fullbordat redan när rekrytering med sagda medel vidtagits, om 
detta gjorts i syfte att utnyttja offret. Det krävs alltså inte att själva utnytt-
jandet faktiskt har kommit till stånd.417 Även försök, medhjälp och organi-
sering av brottet ska kriminaliseras.418 Protokollets tillämplighet begränsas 
till gränsöverskridande brott begångna av en organiserad sammanslutning, 
men konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet utvidgar 
tillämp ningsområdet i vissa fall.419

Som en följd av diskussioner om frivillig eller påtvingad prostitution under 
förhandlingarna kom även frågan om samtycke att inkluderas i protokollet. 
I protokollet anges att ett offers samtycke till den avsedda exploateringen 
inte är relevant när tvång, våld eller andra förbjudna medel har använts.420 I 
fall om människohandel som rör barn, anges att brottet är fullbordat oavsett 
användning av otillbörligt medel. Båda dessa fall återspeglar det faktum att 
ingen person kan samtycka till exploatering. Då det gäller vuxna upphävs 
eventuellt medgivande genom användning av otillbörligt medel och, när det 
gäller barn, gör deras utsatta position det omöjligt för dem att ge samtycke.421

Ett eventuellt samtycke av offret kan således inte användas som ett för-
svar för att fria en gärningsperson från straffrättsligt ansvar. Klart är dock 
att protokollets definition av tvång och vilseledande, genom referenser till 

415 Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against 
Transnational Crime and the Protocols Thereto. (UNDOC) 2004, s. 268 fotnot 14.
416 Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against 
Transnational Crime and the Protocols Thereto. (UNDOC) 2004, s. 268.
417 Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against 
Transnational Crime and the Protocols Thereto. (UNDOC) 2004, s. 269.
418 Palermoprotokollet, artikel 5.2 a–c.
419 Se Palermoprotokollet, artikel, 4 samt the Legislative Guides for the Implementation 
of the United Nations Convention against Transnational Crime and the Protocols Thereto. 
(UNDOC) 2004, för en diskussion om innebörden av dessa begrepp.
420 Palermoprotokollet, artikel 3 b.
421 Palermoprotokollet, artikel 3 b och c.
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”maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet”,422 är vidare 
än gängse straffrättsliga definitioner:

”the reference to the abuse of a position of vulnerability is understood to 
refer to any situation in which the person involved has no real and acceptable 
alternative but to submit to the abuse involved”.423

Vilka faktorer som påvisar en persons utsatta belägenhet förklaras inte vida-
re. Palermoprotokollet är i sin helhet uppbyggt enligt principen om mutatis 
mutandis, alltså att där reglering saknas ska härledning tas från konventio-
nen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.424 Då konventionen 
främst reglerar förhållanden som påverkar staters säkerhet har begrepp som 
en persons utsatta belägenhet inte heller beskrivits, vilket ytterligare försvårar 
gränsdragningar kring samtycke. Sannolikt var det dessa avsiktliga vagheter 
som möjliggjorde att det gick att nå en överenskommelse mellan staterna om 
en definition i dessa känsliga frågor.425

2.5.2.3 Offrens status och rättigheter
I och med Palermoprotokollets definition av människohandel drogs en skilje-
linje mot det fenomen som tidigare reglerats under benämningen slaveri, vit 
slavhandel eller trafficking. Människohandel skiljer sig som tidigare angetts 
från övriga organiserade brott genom att vara riktat mot individer och föran-
leder således brottsoffer i direkt bemärkelse. Ett av protokollets övergripande 
syften är också att skydda och stödja offren.426 I definitionen av människo-
handel går det att utläsa vem som är att anse som offer för människohandel 
och staterna ges därmed förutsättning att identifiera och särskilja offren för 
människohandel från till exempel illegala immigranter.427 I Palermoprotokol-

422 Palermoprotokollet, artikel 3 a.
423 Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols, 
A/55/383/Add.1 para 63.
424 Se Palermoprotokollet, artikel 1. Principen om mutatis mutandis innebär att i de fall 
det redan finns etablerade regler som går att tillämpa ska dessa användas även om det i prak-
tiken förutsätter vissa ändringar i reglerna för att passa in i den annars oreglerade situatio-
nen. Flertalet artiklar i protokollet innehåller skrivningar om att ”sådana modifikationer som 
omständigheterna kräver” eller ”i tillämpliga fall” för att protokollet vid behov ska kunna vara 
tillämplig genom vederbörliga ändringar. Se t.ex. artikel 6 p. 3 om utlämnande av sina egna 
medborgare. Se också Ds 2003:45, s. 82.
425 O’Connell Davidson och Anderson, 2002, s. 9.
426 Palermoprotokollets ingress.
427 Palermoprotokollet, artikel 3, för mer ingående om definitionen se avsnitt 1.2.1.
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let används begreppet ”offer för handel med människor” för att tydliggöra 
skyddade objektet. Detta kan jämföras med smugglingsprotokollet där ter-
men offer aldrig nämns.428

Genom Palermoprotokollet infördes fler rättsliga skyddsåtgärder för offren 
än vad som följt av med konventionen mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. För att beskriva hur brottsoffers behov tillvaratagits kan proto-
kollet jämföras med de riktlinjer FN skapat genom brottsofferdeklarationen 
från år 1985. Vad gäller brottsoffers rättigheter under polisutredning och 
domstolsförfarande berörs dessa på ett liknande sätt i Palermoprotokollet och 
i brottsofferdeklarationen. I stora drag erkänns alla principer om rättvisa för 
offren som uttrycks i deklarationen, om än i en begränsad mening.429 Proto-
kollet innehåller regle ringar med olika nivåer av rättslig dignitet:

a)  åtgärder som är tvingande, antingen absolut eller när särskilda villkor upp-
fyllts,

b) åtgärder som staterna måste överväga att vidta och

c) åtgärder som är valfria.430

Palermoprotokollets bestämmelser om skydd för människohandelns offer är 
ofta vagt formulerade och sällan tvingande. Offren erkänns att i lämpliga 
fall, och i den utsträckning som är möjlig enlig nationell lag erhålla skydd 
för privatliv och identitet.431 Varje stat ska dock enligt protokollet tillse att 
dess nationella system innehåller möjligheter för offren att få ersättning från 
gärningsmannen för uppkommen skada. 

Kontrakterande stater ska, i lämpliga fall, se till att offren får information 
om domstols- och administrativa förfaranden och ett biträde som tillvaratar 
vederbörandes intresse under processen. Om detta är att se som en tvingande 
åtgärd med särskilda villkor eller en åtgärd som stater bör överväga att införa 
är oklart. Vidare ska varje stat överväga att vidta åtgärder för offrens fysiska, 
psykiska och social rehabilitering, bland annat genom att tillhandahålla råd-
givning och information om offrens lagliga rättigheter på ett språk de kan 
förstå, medicinskt, psykologiskt, materiellt bistånd och lämpligt boende.432 
Vid tillämpning av skyddsbestämmelserna ska staterna särskilt beakta brotts-
offrens ålder, kön och särskilda behov av boende, utbildning och omvårdnad, 

428 Se bl.a. Palermoprotokollet, artiklar 2, 3, 4 och 6. 
429 Se van Dijk, 2002, s. 20 f.
430 Se the Legislative Guide, p. 8, s. 248. Se även Raymond, 2001, s. 4.
431 Palermoprotokollet, artikel 6.
432 Palermoprotokollet, artiklarna 3 b och 6.
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varvid barns behov särskilt ska beaktas. I lämpliga fall ska detta ske i samarbete 
med enskilda organisationer för att bland annat erbjuda offren möjlighet till 
sysselsättning, utbildning och fortbildning.433

Kontrakterande stater ska sträva efter att skydda offrens fysiska säkerhet när 
de befinner sig inom parternas territorium.434 Att sträva efter borde anses vara 
en målsättning för staterna och därigenom inte att betrakta som en tvingande 
åtgärd. Med beaktande av den frekventa användningen av våld och kontroll 
genom hot mot offren, är den fakultativa skyldigheten att införa skydds-
åtgärder fullt motiverad.435 Vad gäller offrets status i destinationslandet före-
skrivs att stater ska överväga att vidta lagstiftningsåtgärder eller andra lämpliga 
åtgärder som tillåter offer för människohandel att, tillfälligt eller permanent, 
stanna inom statens territorium, med hänsyn till humanitära skäl.436 Pro-
tokollet beaktar förhållanden i såväl destinationslandet som ursprungslan-
det så till vida att kontrakterande stater är skyldiga att möjliggöra offrets 
återvändande till sitt hemland, och ska med hänsyn till personens säkerhet 
underlätta återvändandet. Destinationslandet kan under denna process ta viss 
hänsyn till eventuella rättsliga förfaranden och återsändandet ska även helst 
vara frivilligt. 437

Att skyddsåtgärderna i protokollet begränsas till den tid offret befinner  
sig inom landets territorium har föranlett kritik då inga skyldigheter därmed 
åligger destinationslandet att skydda offer som återsänts till ursprungslan-
det.438 Som tidigare nämnts anses omhändertagandet av människohandelns 
offer som en ekonomisk belastning för samhället. Offren kan vara i behov 
av rehabilitering, psykologhjälp, identitetsbyte, hälsovård som innebär stora 
samhällskostnader.439 Protokollet har kritiserats för att staternas ekonomiska 
intressen i allt för stor utsträckning beaktats och att ett fullgott skydd för 
offren därigenom gått förlorat. Istället ska anslutna stater upprätta policypro-
gram som en del i det förebyggande samarbetet för att bekämpa människo-
handeln och skydda offren.440

433 Palermoprotokollet, artikel 6 särskilt p. 2, 3, 4, 5 och 6.
434 Palermoprotokollet, artikel 6 p. 5.
435 van Dijk, 2002, s. 19.
436 Palermoprotokollet, artikel 7.
437 Palermoprotokollet, artikel 8.
438 van Dijk, 2002, s. 19 f.
439 Westerstrand, 2008, s. 262 f.
440 Palermoprotokollet, artikel 9 p. 1, Policy, program och andra åtgärder i enlighet med 
denna artikel ska, när det är lämpligt, omfatta samarbete med enskilda organisationer, andra 
berörda organisationer och andra delar av det civila samhället, artikel 9 p. 3.
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Åtgärder som avser skydda offren innebär att staterna ska vidta eller för-
stärka bilaterala eller multilateral samarbeten för att lindra de omständigheter 
som gör människor sårbara för människohandel, såsom fattigdom, underut-
veckling och brist på lika möjligheter. Vidare ska staterna införa eller förstärka 
lagstiftning eller andra åtgärder, som exempelvis utbildning och sociala eller 
kulturella åtgärder, för att motverka efterfrågan av alla former av människo-
handel.441 Dessa delar kan beskrivas som preventiva och är främst inriktade 
på åtgärder som ska vidtas i offrens ursprungsländer.

Kontrakterande stater har således inga direkta skyldigheter att vidta åtgär-
der om särskilt stöd och skydd för offren.442 De behöver endast överväga 
och sträva efter att vidta åtgärder för att tillhandahålla sådant skydd medan 
protokollet är tvingande i delar som avser kriminalisering av gärningsmän-
nen. Protokollet har kritiserats för att de åtgärder som syftar till att stödja och 
hjälpa offren är av lägre juridisk dignitet än de bestämmelser som rör staters 
intresse av att stävja den internationella organiserade brottsligheten.443 Det 
här betyder att ansvaret eller bördan att förespråka rättighetsbaserat skydd av 
nationell lagstiftning ligger på andra aktörer än anslutna stater. Kritiken sam-
manfattas i ett uttalande från rapportören om våld mot kvinnor:

”The Special Rapporteur … would like to express her concern that the first 
modern international instrument on trafficking is being elaborated in the 
context of crime control, rather than with a focus on human rights. She views 
this as a failure of the international human rights community to fulfill its 
commitment to protect the human rights of women.”444

441 Palermoprotokollet, artikel 9 p. 5.
442 Jordan, 2002, s. 33.
443 Se Cuang, 2006, s. 137–163 samt Ditmore och Wiers, 2003, som hänför detta till traf-
fickingmotståndarnas ovilja att acceptera uppdelningen av prostitution i frivillig och påtving-
ad prostitution, vilket enligt dem flyttade fokus från vad de kallar människorättsperspek-
tivet under förhandlingarna och gav spelrum åt de straffrättsliga aspekterna att dominera 
protokollet .
444 Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences,  
Ms. Radhika Coomaraswamy, on trafficking in women, women’s migration and violence 
against women, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 
1997/44, E/CN.4/2 000/68, p. 7.
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2.5.3 Europeiska åtgärder mot organiserad brottslighet
I EU:s arbete står säkerheten för EU:s medborgare i fokus, vilket ska uppnås 
genom att bland annat motverka gränsöverskridande organiserad brottslig-
het.445 Denna brottslighet kategoriserats som ett av de fem mest allvarliga 
hoten mot EU:s medlemsländer och inkluderar i vissa fall människohandel.446 
Som ett resultat av att gränskontrollerna mellan medlemsländerna försvagats 
förklarades den gränsöverskridande organiserad brottslighet öka och ansågs 
fordra förstärkt rättsligt och polisiärt samarbete.447

År 1997 antogs handlingsplanen för bekämpande av den organiserade 
brottsligheten som ett svar på det allt större hot den organiserade brottslig-
heten ansågs utgöra.448 Kampen mot organiserad brottslighet sammanfördes 
i handlingsplanen med terrorism och beskrevs kräva kompromisslösa åtgär-
der.449 EU ansågs särskilt lämpad att utföra denna uppgift på grund av dess 
institutioner, möjligheter att avsätta särskilda medel samt möjligheten till 
ömsesidiga åtaganden. Den viktigaste drivkraften bakom den organiserade 
brottsligheten beskrevs i handlingsplanen vara ekonomisk vinning, varför all 
fokus vid den här tidpunkten låg på ekonomisk brottslighet.450 Människo-
handel eller andra brott mot individen inkluderades inte.

Med hänvisning till en uppskattad ökning av gränsöverskridande brott 
inom EU och det arbete som påbörjats inom FN lämnade kommissionen år 
1998 meddelandet om att bekämpa människohandel och sexuell exploatering 
av barn och barnpornografi. Syftet var att förstärka det straffrättsliga samarbe-
tet i frågor om människohandel mellan EU:s medlemsstater.451 Meddelandet 
beskrivs ta ett heltäckande grepp mot människohandeln med ett tydligt jäm-

445 Se bl.a. EU-fördraget artikel 29, samt Draft Constitution (2004) OJ C 310/1, artikel III-
271.
446 Den europeiska säkerhetsstrategin: Ett säkert Europa i en bättre värld, som godkändes vid 
Europeiska rådets möte i Bryssel den 12 december 2003, kapitel 1. Se vidare Benoit, 2004 
samt Österdal, 2009, s. 69.
447 Se Rijken, 2003, s. 110 f., Scarpa, 2008, s. 172 ff. Några av dessa åtgärder har till viss del 
redan beskrivits utifrån intresset att skydda Europas gränser medan här tilläggs de delar som 
främst rör de straffrättsliga åtgärderna i delvis samma instrument. Se närmare om straffrätts-
liga tillvägagångssätt att samarbeta kring säkerhetsfrågor, Mitsilegas, Monar och Rees, 2003, 
s. 95.
448 Handlingsplan för bekämpande av den organiserade brottsligheten, antagen av rådet den 
28 april 1997, EGT C 251, 15.8.1997, s. 1–18.
449 Handlingsplan EGT C 251, 15.8.1997, p. 2.
450 Handlingsplan EGT C 251, 15.8.1997, del I p. 5 b) och g).
451 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om att bekämpa män-
niskohandel och bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi, KOM (1998) 
726 slutlig.
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ställdhetsperspektiv. Kommissionen föreslog också att EU:s medlemsländer 
borde anlägga ett gemensamt straffrättsligt synsätt och inleda ett utvidgat 
samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter.452 I meddelandet lämna-
des ett förslag på rambeslut där frågor om människohandel tydligt placeras i 
en kontext att motverka organiserad brottslighet.

Bland EU:s medlemsstater finns det såväl ursprungs- som destinations-
länder med stora skillnader i sina respektive legala och politiska institutioner. 
Legala och politiska skillnader blev särskilt märkbara då nya medlemssta-
ter ansökte om tillträde i unionen. Det europeiska samarbetet blev därför 
särskilt viktigt och samtidigt utmanande. Med olika utgångslägen, resurser 
och mål försvåras mellanstatligt samarbete. Av bland annat den anledningen 
kom fokus att ligga på ursprungsländer utanför EU, så kallade tredjeländer.453 
Meddelandet från år 1998 beskriver behovet av att åtgärder inom EU kom-
pletteras med ett externt samarbete riktat mot ursprungs- och transitländer 
utanför EU.

I detta externa samarbete kom fokus att ligga på preventiva åtgärder för 
att motverka uppkomstbetingelser för människohandel som till exempel 
fattigdom och arbetslöshet. Åtgärderna inkluderade främst medel till forsk-
ning, ett effektivt rättsväsende och stöd till offren vilket skulle ske genom att 
främja mänskliga rättigheter med tydliga könsaspekter, demokrati och hållbar 
utveckling.454 Stor tonvikt i det preventiva arbetet kom således att läggas på 
stater utanför den europeiska unionen.

År 1998 antogs även den gemensamma åtgärden om att göra deltagande 
i en kriminell organisation inom EU:s medlemsstater till ett brott.455 Rådet 
ansåg det nödvändigt att stärka samarbetet mellan Europeiska unionens 
medlemsstater för att möta de olika hot som medlemsstaterna ställdes inför, 
särskilt när det gällde narkotikahandel, människohandel, terrorism, samt 
andra våldshandlingar som är riktade mot en persons liv, fysiska integritet 
eller frihet,  eller som skapar allmän fara för personer.456 I den gemensamma 
åtgärden definierades en kriminell organisation som en strukturerad samman-
slutning, inrättad för en begränsad tid, av mer än två personer som handlar 
i samförstånd för att begå brott, oavsett om brotten är ett mål i sig själv, ett 

452 Meddelande KOM (1998) 726 slutlig.
453 Gallagher, 2006, s. 163 ff., Cornell och Swanström, 2006, s. 28.
454 Meddelande KOM (1998) 726 slutlig.
455 98/733/RIF: Gemensam åtgärd av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval 
av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell orga-
nisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, EGT L 351, 29/12/1998, s. 1–3.
456 98/733/RIF: Gemensam åtgärd, ingressen st. 1.
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medel att erhålla materiella fördelar eller ett sätt att otillbörligt påverka offent-
liga myndigheters verksamhet.457

Några särskilda åtgärder för brottsoffren beskrivs inte i den gemensamma 
åtgärden. Istället uppmanas medlemsstaterna att:

”bemöda sig om att tillämpa eller underlätta åtgärder för att skydda vittnen 
och/eller enskilda som samarbetar med rättsväsendet i kampen mot den orga-
niserade internationella brottsligheten”.458

Ytterligare harmonisering av det straffrättsliga arbetet mellan medlems staterna 
ansågs dock nödvändigt varför en långsiktig strategi antogs vid millennieskif-
tet genom handlingsplanen om förebyggande och bekämpning av den orga-
niserade brottsligheten.459 Handlingsplanen resulterade bland annat i rådets 
beslut om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslig-
het, rådets beslut om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete och rådets resolution om ett partnerskap mellan den 
offentliga och den privata sektorn i syfte att minska den organiserade brotts-
lighetens skadeverkningar.460

2.5.3.1 Rambeslutet om bekämpande av människohandel
Som en följd av tidigare svårigheter att inom EU nå framgångar i arbetet 
mot människohandel lämnade kommissionen år 2000 ett förslag till ram-
beslut om bekämpande av handel med människor och sexuell exploatering 
inom samarbetet för rättsliga och inrikesfrågor (RIF).461 Dessa svårigheter 
som, likt meddelandet från år 1998, knyts till en diskrepans i de nationella 
lagstiftningarna på området.462 Härpå följde rådets rambeslut av den 19 juli 
2002 om bekämpande av människohandel, vilket ersatte den gemensamma 

457 98/733/RIF: Gemensam åtgärd, artikel 1.
458 98/733/RIF: Gemensam åtgärd, ingressen st. 3.
459 Rådets handlingsplan om förebyggande och bekämpning av den organiserade brottslig-
heten: Europeiska unionens strategi inför det nya årtusendet, EGT C 124, 3.5.2000, s. 1–33. 
Beslut antagen med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen.
460 2001/427/RIF: Rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt nätverk 
för förebyggande av brottslighet, EGT L 153, 8.6.2001, s. 1–3. 2002/630/RIF: Rådets beslut 
av den 22 juli 2002 om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete (Agis), EGT L 203, 1.8.2002, s. 5–8. Rådets resolution av den 29 april 2004 om 
en modell för protokoll för upprättandet i medlemsstaterna av ett partnerskap mellan den 
offentliga och den privata sektorn i syfte att minska den organiserade brottslighetens skade-
verkningar EGT C 116, 30/04/2004, s. 20–22.
461 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av handel med människor och 
sexuell exploatering, KOM (2000) 854 slutlig.
462 Kommissionens förslag till rambeslut, KOM (2000) 854 slutlig, s. 2.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   92 2014-02-19   12:04



93

2 Människohandel som hot

åtgärden från 1997. Människohandel förklarades genom rambeslutet som ett 
problem vilket påverkar hela samhället och betoning lades på behovet av att 
adressera hela brottskedjan. Rambeslutet syftade till att harmonisera lagar och 
andra författningar i medlemsstaterna rörande polissamarbete och straffrätts-
ligt samarbete för att bekämpa människohandel.463

Rambeslutet var det då viktigaste instrumentet inom EU för bekämpan-
det av människohandel och kom till samtidigt som Brysselförklaringen om 
förebyggande och bekämpande av människohandel, vilken fokuserar på den 
migrationsström som människohandlarna drar nytta av för att locka offren 
att resa över gränserna.464 Rambeslutet är till skillnad från Brysselförklaring-
en rättsligt bindande för medlemsstaterna när det gäller de resultat som ska 
uppnås. De övergripande målen för rambeslutet är att ge medborgarna ett 
säkerhetsskydd genom polis och straffrättsligt samarbete för att förebygga och 
bekämpa brottslighet, särskilt människohandel. Hur dessa resultat ska uppnås 
är dock upp till de nationella myndigheterna att avgöra. Rambeslutet har inte 
direkt effekt och tillåter således inte enskilda att direkt åberopas i nationell 
eller europeisk domstol.465 Rambeslutet beskrivs även som en fortsättning på 
FN:s konvention mot organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll.466

Som en regional organisation ansågs EU kunna realisera delar av Palermo-
protokollets bestämmelser mer effektivt, och genom rambeslutet introducera-
des flera specifika bestämmelser som drar statens ansvar för arbetet mot män-
niskohandel längre än vad Palermoprotokollet gjort. Bland annat ställdes nu 
krav att vid den nationella implementeringen av straffbestämmelsen inkludera 
effektiva, proportionerliga och avskräckande straffsanktioner. Å andra sidan 
kan rambeslutet beskrivas som en mer begränsad åtgärd jämfört med Paler-
moprotokollet, då rambeslutet endast avser straffrättsliga åtgärder. I enlighet 
med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen inskränker sig 
dessutom rambeslutet till det minimum som anses krävas för att målen ska 
uppnås.467

463 2002/629/RIF: Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohan-
del, EGT L 203, 1.8.2002, s. 1–4.
464 The Brussels Declaration on Preventing and Combating Trafficking in Human beings, of 
September 2002, EGT C 137, 12/06/2003 s. 2. Se vidare avsnitt 2.4.2.1 om människohandel 
som ett hot mot frihet, säkerhet och rättvisa.
465 Fördraget om Europeiska unionen, artiklarna 29 och 34.2 b.
466 2002/629/RIF: Rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel 
EGT L 203, 1.8.2002, s. 1 och Förslag till Rådets Rambeslut om åtgärder för att bekämpa 
människohandel, KOM(2001) 854 slutlig.
467 2002/629/RIF: Rambeslut om bekämpande av människohandel, artikel 3. Se vidare 
Obokata , 2003.
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I förslaget till EU:s rambeslut om bekämpande av handel med människor 
angav kommissionen en definition av människohandel som separerar sexuell 
exploatering från exploatering för tvångsarbete. På liknande sätt uttrycktes 
i rambeslutet att människohandel för arbetskraftsexploatering eller sexuell 
exploatering skulle straffbeläggas om detta skett genom tvång, hot, vilseledan-
de eller maktmissbruk. Definitionen av människohandel i rambeslutet ligger 
nära definitionen i Palermoprotokollet, men med en snävare begreppsförkla-
ring eftersom inte organhandel inkluderas.468 Definitionen är dock vidare i så 
mån att den också inkluderar exploatering genom pornografisk framställning. 
Kritik har riktats mot formuleringen av definitionen och bristen på precise-
ringar, vilken anses ha lett till en skiftande praxis mellan EU:s länder.469

Som en följd av att formerna för exploatering separerats i definitionen kom 
det att göras åtskillnad mellan offren beroende på hur de utnyttjats. Ett offer 
ska enligt rambeslutet anses som särskilt utsatt i de fall då offret var yngre 
än den sexuella självbestämmandeåldern enligt den nationella lagstiftningen 
och om brottet begåtts i syfte att exploatera i prostitution eller andra former 
av sexuell exploatering. Den särskilda utsattheten uppstår även vid exploate-
ring för tvångsarbete om brottet begåtts med användande av grovt våld eller 
orsakat  offret särskild allvarlig skada.470 Det ställs således högre krav på skada 
för att offret ska anses som särskilt utsatt vid fall av exploatering för tvångs-
arbete än för fall av sexuell exploatering.

Den grund som EU:s rambeslut beskrivs vila på förenar brottet med 
angrepp på offrens mänskliga rättigheter, men rambeslutet innehåller inga 
regler för att skydda människohandelns offer.471 I kommissionens förslag till 
rambeslutet berördes offren och dess rättigheter med följande skrivning:

”Each Member State shall ensure that a victim of an offence provided for in 
this Framework Decision is given adequate legal protection and standing in 
judicial proceedings. In particular Member States’ shall ensure that criminal 
investigations and judicial proceedings do not cause any additional damages 
for a victim.”472

468 2002/629/RIF: Rambeslut om bekämpande av människohandel, artikel 1.
469 Se vidare Rijken, 2003, s. 123 och Westerstrand, 2008, s. 294.
470 2002/629/RIF: Rambeslut om bekämpande av människohandel, artikel 3.
471 Något som har beklagats av bland andra FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter, 
Observations by the UNHCHR and the UNHCR on the Proposal for a EU Council Frame-
work Decision on Combating Trafficking in Human Beings, 2001.
472 Förslag till Rådets Rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel, KOM(2000) 
854 slutlig.
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Denna, eller liknande formuleringar, finns dock inte med i den slutgiltiga ver-
sionen, då offret endast nämns i artikel 7 i syfte att säkerställa att utredningar 
om människohandel inte endast förlitar sig på deras utsagor utan även kan 
grundas på andra bevis. Således beskrivs offret för människohandel endast 
som en del i bevisningen i den rättsliga processen och kan likställas med ett 
vittne. Vad gäller barn går dock skyddsansvaret längre då de beskrivs som 
särskilt skyddsvärda och i behov av skydd därefter.473

Rambeslutet har kritiserats för att de delar som rör brottsoffer och vittnen 
anses ligga långt under redan etablerade internationella standarder. Detta gäl-
ler såväl antal rättigheter som inkluderats samt den låga rättsliga dignitet de 
försatts med.474 Det är en stor diskrepans mellan de åtgärder som beskrivs i 
Palermoprotokollet och de som rambeslutet anger.475 Avsikten att realisera 
delar av Palermoprotokollets bestämmelser mer effektivt och introducera 
flera specifika bestämmelser som skulle dra statens ansvar för arbetet mot 
männi skohandel längre än vad Palermoprotokollet gjort gällde således inte 
brottsoffers rätt till skydd och upprättelse. I rambeslutet angavs dock att med-
lemsstaterna skulle vidta nödvändiga åtgärder för att brott ska beläggas med 
maximistraff på minst åtta års fängelse, om brottet inneburit att brottsoffrets 
liv satts på spel genom uppsåt eller grov oaktsamhet alternativt om brottet 
begåtts mot ett offer som var särskilt utsatt.476

2.5.3.2 Handlingsplan för arbetet mot människohandel
Genom det redan nämnda Haagprogrammet utarbetade rådet och kommissio-
nen en handlingsplan med bästa praxis för arbetet mot människohandel som 
antogs år 2005.477 Arbetet hade föranletts av kommissionens meddelande om 
strategisk plan för laglig migration och ett integrerat angreppssätt i kampen 
mot människohandel. I meddelandet förklarade kommissionen människo-
handel som en del av den organiserade brottsligheten, vilket skulle innebära 
långt gående åtaganden för medlemsstaterna.478

473 2002/629/RIF: Rambeslut om bekämpande av människohandel, artikel 7 p. 2 och 3.
474 Se United Nations High Commissioner for Human Rights, Observations by the 
UNHCHR and the UNHCR on the Proposal for the EU Council Framework Decision on 
Combating Trafficking in Human Beings. Se också Askola, 2007, s. 125 f. och Rijken, 2003, 
s. 123.
475 Jfr t.ex. Palermoprotokollet avd. II med 2002/629/RIF: Rambeslut om bekämpande av 
människohandel, artikel 8. Se vidare Rijken, 2003, s. 124 ff.
476 2002/629/RIF: Rambeslut om bekämpande av människohandel, artikel 3 c.
477 Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, EGT C 053, 
03/03/2005 s. 1–14, p. 1.7.1.
478 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bekämpning av 
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Eftersom människohandel ansågs nära relaterad till illegal immigration 
krävdes enligt kommissionen att gränskontroller och migrationsmyndigheter 
förstärktes för att hantera ärenden om människohandel. Samarbetsåtgärder 
för att utreda och lagföra gärningspersoner som gjort sig skyldiga till män-
niskohandel gavs sedan stort utrymme i handlingsplanen. Flertalet föreslagna 
åtgärder fokuserade på frågor om bekämpande av organiserad brottslighet, 
inte bara människohandel, och hur detta arbete kan effektiviseras och utveck-
las.479 Även ett bättre fungerande internationellt samarbete och utbyte av 
information mellan länderna anges som viktiga förutsättningar för att effek-
tivt bekämpa den organiserade brottsligheten.480

I kommissionens förslag till handlingsplanen anges offrens säkerhet och 
mänskliga rättigheter som en grundläggande fråga:

”EU-institutionerna och medlemsstaterna skall aktivt bedriva en politik som 
stärker förbudet mot människohandel och som skyddar faktiska och potenti-
ella offer på såväl EU-nivå som internationell nivå.”481

Kommissionen markerade också att även offren för människohandel från 
tredjeländer inte borde exkluderas från skydd, särskild när de samarbetar med 
myndigheter.482

Samordning av EU:s förebyggande och utredande arbete om skydd och stöd 
för människohandels offer samt återvändanden och integration berörs även i 
den slutliga handlingsplanen. Detta arbete ska dock ske genom tämligen  vagt 
beskrivna åtgärder såsom seminarier och konferenser.483 Inom ramen för det 
förebyggande arbetet ska samarbeten vidare inledas för att adressera bakom-

människohandel – en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan, KOM(2005) 514 
slutlig.
479 Se bl.a. EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och 
förhindra människohandel, EGT C 311, 09/12/2005 s. 1–12 p. 5 (1 a, b).
480 EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra 
människohandel, EGT C 311, 09/12/2005 s. 1–12, p. 5.
481 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bekämpning av 
människohandel – en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan, KOM(2005) 514 
slutlig.
482 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bekämpning av 
människohandel – en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan, KOM(2005) 514 
slutlig. Rådets direktiv 2003/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredje-
landsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig 
invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna, EGT L 261, 06/08/2004 
s. 19–23.
483 EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra 
människohandel, EGT C 311, 09/12/2005 s. 1–12, p. 6.
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liggande orsaker till handeln liksom för att stärka kvinnors och barns ekono-
miska, rättsliga och politiska situationer. Det uppmärksammas att identifie-
ringen av offren är avgörande för att de ska kunna beredas skydd och stöd.484

2.5.3.3 EU:s direktiv mot människohandel
I april 2011 antogs EU direktivet om förebyggande och bekämpande av män-
niskohandel och skydd av dess offer.485 Direktivet är ett överstatligt rättsligt 
bindande instrument som ersätter EU:s rambeslut om bekämpande av män-
niskohandel från år 2002. Direktivets syfte kan beskrivas som trefaldigt; att 
förebygga och bekämpa människohandel samt skydda dess offer. Detta kan 
jämföras med rambeslutet där de förebyggande samt skyddande åtgärderna 
inte var särskilt framträdande. Direktivet placerar människohandel som en 
fråga om grova kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och har 
kommit att beskrivas som en förstärkning av offrens skydd jämfört med ram-
beslutet. På grund av den utveckling som skett av handeln med människor i 
Europa ansågs ett integrerat och holistiskt instrument med beaktande av de 
mänskliga rättigheterna nödvändigt.486

I direktivet läggs stor vikt vid mer effektiv straffrättslig lagstiftning och 
utvidgad jurisdiktion. Genom direktivet vidgar EU sin definition av männi-
skohandel och inkluderar påtvingat tiggeri som en del av tvångsarbete liksom 
utnyttjande av kriminella gärningar som till exempel ficktjuveri, snatteri och 
smuggling av droger. I definitionen som anges i direktivet inkluderas även 
handel med människor för att avlägsna organ, vilket i tidigare EU-instrument 
inte ansetts vara en del av människohandelsförfarandet.487 Genom föreställ-
ningen om en växande oro bland EU:s medlemsländer för människohandelns 
följder ges skäl för hårda påföljder för dem som begår brott i enlighet med 
direktivet.488

EU:s straffrättsliga skydd för människohandelns offer har genom direktivet 
förstärkts med ett tillägg om att hjälp och stöd till offren som ska ges utan för-
behåll om offrets samarbetsvilja under brottsutredning, åtal eller rättegång.489 

484 EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra 
människohandel, EGT C 311, 09/12/2005 s. 1–12, p. 3.
485 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyg-
gande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/629/RIF, EGT L 101, 15/04/2011 s. 1–11.
486 Direktiv 2011/36/EU, inledande del p. 7 och 11.
487 Se direktiv 2011/36/EU, artikel 2 p. 3.
488 Direktiv 2011/36/EU, artikel 4, samt inledande del p. 12.
489 Direktiv 2011/36/EU, artikel 11 p. 3.
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Samtidigt ska medlemsstaterna införa nödvändiga åtgärder för att försäkra att 
offren erhåller stöd och hjälp före, under och en viss tid efter det straffrättsliga 
förfarandet vilket insinuerar att offret ändå förväntas delta.490 Det görs dock 
tydligt att direktivet inte behandlar eventuella möjligheter för offret att stanna 
i destinationslandet efter att människohandeln upphört.491 Under den straff-
rättsliga processen introduceras även andra skyddsmekanismer för att undvika 
att offret ska behöva genomgå en sekundär viktimisering.492

Det anges också i direktivet att offer för människohandel inte får straffas 
för eventuella brott de har tvingats begå som en del av människohandels-
förfarandet, men att de kan straffas för andra eventuella brott som begåtts 
under samma period.493 Från ett viktimologiskt perspektiv är det av stor vikt 
att skilja mellan åtgärder som direkt avser att skydda offren och skyddsåtgär-
der med straffrättsliga intentioner som kräver offrens samarbete. Förbud att 
straffa offer som begått brott inom ramen för människohandelsförfarandet 
kan vara motiverad av båda typer av intentioner. I direktivet kan ett sådant 
förbud bland annat anses vara stadgat i syfte att uppmuntra offren att agera 
vittnen i en eventuell rättegång mot människohandlarna.494

I direktivets inledande del klargörs att människohandeln är könsspecifik 
och att handeln med kvinnor och män utnyttjas på olika sätt, varför även 
åtgärder om stöd och hjälp måste vara könsspecifika.495 Angreppssättet skiljer 
sig från tidigare diskussioner om kön och människohandel genom att förtyd-
liga såväl männens som kvinnors särskilda behov. I direktivet tydliggörs även 
att barn anses vara mer sårbara än både män och kvinnor och är i särskilt 
behov av skydd.496 Flera av de artiklar som avser skyddet av människohan-
delns offer avser särskilt de barn som faller offer.497

Direktivet är ett regionalt instrument men beskrivs som en del av det globala 
arbetet mot människohandel och innehåller genom unionens externa dimen-
sion åtgärder även i tredjeländer. De åtgärder som beskrivs vara preventiva 
och skyddande utgörs till stor del av åtgärder i ursprungsländer, ofta tillika 
tredjeländer. Det är främst i denna del som de mänskliga rättigheterna betonas. 
Dessa åtgärder beskrivs vara i syfte att öka medvetenheten, minska sårbarheten, 

490 Direktiv 2011/36/EU, artikel 11 p. 1.
491 Direktiv 2011/36/EU, inledande del p. 17.
492 Direktiv 2011/36/EU, artikel 12. 
493 Direktiv 2011/36/EU, artikel 8.
494 Direktiv 2011/36/EU, inledande del p. 14.
495 Direktiv 2011/36/EU, inledande del p. 3.
496 Direktiv 2011/36/EU, artikel 4 p. 2 (a) samt direktivets inledande del p. 8 och 12.
497 Se bl.a. direktiv 2011/36/EU, artiklar 13, 14, 15 och 16.
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stödja och hjälpa presumtiva offer samt bekämpa orsakerna till människohan-
del genom att främja lämplig lagstiftning mot människohandel.498

Trots att direktivets mål beskrivs som trefaldigt faller det sig naturligt att 
något eller några av målen prioriteras. Då direktivet ersätter tidigare instru-
ment från EU, som haft en relativt tydlig straffrättslig ansats kan sådana ten-
denser även skönjas i direktivet. Den övervägande delen av direktivet ägnas åt 
åtgärder som avser säkerställa effektiv lagföring. Medlemsstaternas brottsbe-
kämpande myndigheter uppmanas att förstärka samarbetet i syfte att skärpa 
kampen mot människohandel.499 Även om direktivets delsyfte att bereda 
skydd av offrens rättigheter lett till förbättring av brottsoffrens position i det 
EU rättsliga samarbetet, kan det fortfarande inte anses stå i paritet med de 
övriga delsyftena. Det förebyggande och brottsbekämpandet arbetet av män-
niskohandel kan istället anses prioriterade angelägenheter i EU.

2.6 Föreställningar om hot mot säkerheten
Samtliga instrument diskuterat ovan har haft den statliga säkerheten som pri-
märt mål. Säkerhet kan beskrivas som ett av statens primära intressen och den 
nationella säkerheten som en regerings främsta uppdrag.500 Nationell säkerhet 
anses föreligga då stater är i ett tillstånd som skyddade mot faktiska, poten-
tiella eller upplevda hot mot deras självständighet, suveränitet och politiska 
institutioner. Således är skyddet av gränserna, och upprätthållande av ordning 
inom dessa gränser, en viktig aspekt för att upprätthålla säkerheten.501

Under hela 1900-talet har den nationella säkerheten varit utgångspunkten 
inom det internationella samarbetet.502 FN diskuterade vid sin begynnelse, i 
likhet med NF, säkerhet ur ett statligt perspektiv där hotet främst bestod av 
krig länder emellan.503 Även för enskilda stater bestod säkerhetsaspekten tidi-

498 Direktiv 2011/36/EU, artikel 18 samt direktivets inledande del p. 2.
499 Se bl.a. direktiv 2011/36/EU, inledande delar 12, 13, 16 och 17 samt artiklarna 2 till 
och med 10.
500 Finnemore, 1996, s. 1.
501 Guild, 2009, s. 176 ff. I Sverige har begreppet rikets säkerhet ansetts motsvara begreppet 
nationell säkerhet, och då avses såväl den inre säkerheten för statsskickets bevarande som den 
yttre säkerheten för ett nationellt oberoende. Frågan om begreppets innebörd har berörts i 
ett betänkande om europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete, där det konstaterats att 
nationell säkerhet är skydd av den nationella suveräniteten mot såväl interna som externa hot. 
SOU 2011:20, s. 221 ff.
502 Weaver, 1995, Krause och Williams 1997, Buzan, Weaver och de Wilde, 1998.
503 Se FN stadgans ingress om att förena krafter till upprätthållande av internationell fred 
och säkerhet, där med säkerhet menas att vapenmakt icke kommer till användning annat än 
i gemensamt intresse, från den 26 juni 1945.
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gare främst av att försvara staten från externa hot, traditionellt andra stater.504 
Denna uppfattning dominerade till kalla krigets slut på 1980-talet, då den 
bipolära världsordningen kollapsade och rådande hotbilder och definitioner 
av säkerhetsbegreppet inte längre ansågs lika relevanta.505

Förändringarna i världspolitiken ledde till att nya hotbilder växte fram, där 
till exempel människohandel kom att ingå.506 Det är inte längre väpnade inva-
sioner utan snarare svårkontrollerade flyktingströmmar och gränsöverskridan-
de organiserad brottslighet som anses hota den statliga säkerheten. Dessa hot 
anses ingå i gruppen av så kallade mjuka säkerhetsfrågor vilka främst handlar 
om säkerhet inom den ekonomiska och samhälleliga sektorn. Här innefattas 
även miljöfrågor, ekonomiska utmaningar och etniska motsättningar. Dessa 
frågor uppfattas nu ha lika stor inverkan, om inte större, på stater och samhäl-
len än militära hot.507 Den traditionella formuleringen av säkerhetsbegreppet 
ansågs otillräcklig och säkerhetsbegreppet kom att förändras till att se säkerhet 
som en social trygghet. 

Den nya begreppsbilden om säkerhet som en social trygghet har dock 
visat sig problematisk som inte definieras på ett likvärdigt sätt. Det utvidgade 
säkerhetsbegreppet har beskrivits som utsvävande med förmåga att presentera 
sig på olika sätt beroende sammanhang.508 Försöken att omdefiniera begrep-
pet säkerhet riskeras att göra begreppet oanvändbart. För att behålla sitt värde 
har begreppet delats upp i sektorer; den militär-politiska sektorn, den ekono-
miska och den samhälleliga.509 För att kunna avgöra huruvida en företeelse 
är att betrakta som ett militär-politiskt, ekonomiskt eller samhällel igt hot 
måste användningen av begreppet säkerhet analyseras utifrån den kontext, de 
omständigheter och de åtgärder som åberopats.510

Den ”nya” nationella säkerheten har kommit att bli allt mer framträdande 
inom EU. Detta har kritiserats från flera håll, bland annat för att medlems-
staternas gränser suddats ut och att EU:s yttre gränser samtidigt förstärkts.511 

504 Walt, 1991, s. 212. Walt hävdade då att det var lätt att identifiera krig som tyngdpunkten 
i säkerhetsstudier. Denna definition ter sig dock förlegad idag då hoten inte primärt är mili-
tära. Se bl.a. Buzan m.fl., 1998.
505 Zedner, 2009, s. 4.
506 Termen ”conceptual vacuum” lanserades av Sorensen, 1990.
507 Cornell och Swanström, 2006.
508 Zedner, 2009, s. 9.
509 Cornell och Svanström, 2006, s. 19.
510 Jfr Buzan, m.fl., 1998, s. 21, Zedner, 2009, s. 9.
511 Se Report by members of the scientific council of the Challenge project, an Integrated 
Project funded by the 6th Framework Programme, run by DG Research, European Com-
mission, Challenge Liberty & Security, A Response to the Hague Programme, Protecting 
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Medlemsstaterna har nu att förhålla sig till nya normer för suveränitet och 
därigenom definiera gemensamma intressen och säkerhetsmål.512

Inom EU definieras säkerheten genom att bland annat tydligt särskilja 
allmän säkerhet från allmän ordning. Allmän ordning tolkas generellt som att 
förhindra störande av samhällsordningen.513 Allmän säkerhet anses som regel 
omfatta både en medlemsstats inre säkerhet i syfte att bevara institutioner 
och yttre säkerhet för att bevara immunitet. Den allmänna säkerheten har 
ansetts så grundläggande att till och med den rörelsefrihet som kännetecknar 
EU har ansetts mindre viktig. Medlemsstaterna är fria att utifrån nationella 
behov bestämma vilka medel som är nödvändiga för att upprätthålla allmän 
ordning och allmän säkerhet, vilka kan variera från en medlemsstat till en 
annan och från en tidsperiod till annan. Den allmänna säkerheten ska dock 
tolkas restriktivt och får inte utvidgas till att omfatta åtgärder som skulle 
kunna innefattas i begreppet om allmän ordning.514

Människohandel anses både hota den statliga suveräniteten per se, samt 
inskränka den genom de internationella rättsliga åtgärder som skapas för att 
motverka den.515 Av den anledning krävs att hotbilden beskrivs i ordalag som 
motiverar att hotet mot säkerheten överskrider inskränkningarna i statens 
suveränitet. Inom den traditionella säkerhetsdiskussionen har skyddet för 
statens gränser mot illegal överträdelse länge varit viktig. Genom att män-
niskohandel placerats inom arbetet mot den irreguljära migrationen som 
försvagar staternas möjlighet att kontrollera sitt territorium har långtgående 
internationellt samarbete ansetts motiverat.516

Människohandel kom också tidigt att placeras inom arbetet mot prostitu-
tion. Nationell prostitution är dock en hotbild där det internationella sam-
fundet haft olika uppfattningar om, och i så fall hur, det ska bekämpas. Frågan 
om prostitution har därför kommit att överlämnas till staterna att reglera 

the Rule of Law and Fundamental Rights in the Next Five Years of an EU Area of Freedom, 
Security and Justice. EU har bl.a. av den anledningen kommit att kallas ”Fortress Europe”, se 
t.ex. Glenny, 2005, Holmes, 2010.
512 Askola, 2007, s. 73 ff., 99 f., 122, 127 ff.
513 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett 
bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares 
och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier, Bryssel den 2.7.2009, KOM(2009) 313 slutlig.
514 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett 
bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares 
och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier, Bryssel den 2.7.2009, KOM(2009) 313 slutlig.
515 Se bl.a. Brownlie, 2008, s. 57 ff., Österdahl, 2009, s. 67.
516 Guild, 2009, s. 155 ff.
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antingen enskilt eller genom regionala organisationer.517 Skillnader i synsätt 
om och hur prostitution ska bekämpas har skapat problem att samarbeta 
internationellt mot människohandel.

Först när människohandel kom att placeras i arbetet mot gränsöverskridan-
de organiserad brottslighet kunde stater enas om motreaktioner genom glo-
balt samarbete. Organiserad brottslighet hade tidigare bedrivits i olika former, 
utan att det på ett direkt sätt ansetts utgöra ett hot mot samhällets eller statens 
säkerhet, och inte heller uppfattats som en internationell säkerhetsfråga.518 
Genom att beskriva brottsligheten som gränsöverskridande och sedan koppla 
ihop den med terrorismen, har det blivit en högt prioriterad fråga som det 
globala samhället kommit att reagera mot.519 Det är nu inte människohan-
deln i sig som utgör ett hot, utan de stora organiserade kriminella ligorna eller 
mindre grupper som utförare av brotten.520

Genom att försöka åtgärda människohandel med hjälp av internationellt 
samarbete om irreguljär migration, prostitution och kanske främst gränsöver-
skridande brottslighet, skapas en bild av människohandel som ett allvarligt 
hot vilket medför att allmänheten kräver ökat skydd. I brist på en effektiv 
säkerhetsgaranti mot dessa nya hot har det vanligast sättet att söka motverka 
hoten varit genom straffrättsliga medel i form av kriminalisering.

2.6.1 Kriminalisering för att öka säkerheten
I traditionell skepnad utmanar brottsligheten inte staten direkt eftersom 
dess målsättning inte är politisk vinning. Om brottsligheten håller sig inom 
begränsade proportioner utgör den enligt detta synsätt knappast ett hot mot 
staten eller internationella intressen. Från ett samhälleligt perspektiv torde 
därför brottslighet inte vara en uppenbar säkerhetsrisk.521 Inom det interna-
tionella samarbetet har dock kriminalisering som medel kommit att användas 
allt mer frekvent. Denna utveckling har kommit att kallas säkerhetisering.522

Då säkerhetsbegreppet utvidgats till att inkludera hot mot den territoriella 
integriteten och politiska ordningen, inte bara från andra stater utan också 
från olika icke-statliga aktörer och kriminella grupperingar, har uppfattningen 

517 Se vidare Shelley, 2010, s. 72 ff., Westerstrand, 2008, Askola, 2007, s. 5.
518 Som exempel kan den sicilianska Maffian och Yakuza-sällskapet i Japan nämnas. Se bl.a. 
Shelly, 1995, s. 48, Andreas och Rice, 2001, s. 31–52 samt UNODC, 2010.
519 van Dijk, 2012, s. 104 ff.
520 Säkerhetspolisen, 2010, s. 47.
521 Cornell och Swanström, 2006, s. 24.
522 Se vidare van Dijk, 2012, s. 99 ff., Jonsson Cornell, 2014, s. 135.
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ändrats.523 Säkerhet är idag ett centralt tema inom kriminologin med åter-
kommande begrepp som governing security, governing through security, selling 
security, civilizing security.524 Uppkomsten av säkerheten som ett centralt ämne 
för kriminologiska analyser anses avspegla den ökande otryggheten i dagens 
samhällen. För att skapa trygghet lyfts säkerhet fram som en anledning till 
särskilda åtgärder, ofta föranledda av särskilda terror liknande händelser.525

De beskrivna hotbilderna om handeln med människor har alla medfört 
diskussioner om rättsliga åtgärder i form av kriminalisering. Vad gäller sla-
veri var det svårt att genom internationellt samarbete enas om att förbjuda 
företeelsen. Samma sak gällde prostitution som ansågs vara av en nationell 
angelägenhet av ofta social natur där staterna utgick från olika utgångspunk-
ter i bekämpandet.526 Genom att sammankoppla människohandel med den 
irreguljära migrationen, och den framträdande uppfattningen av migranten 
som en brottsling, förstärktes incitamenten att använda brottsbekämpning 
som svar genom kriminalisering.527 Särskilt inom EU har detta varit uppen-
bart, där arbetet mot människohandel främst syftar till att bekämpa olaglig 
invandring och hjälp därtill, både i samband med olaglig gränspassage i strikt 
mening och i avsikt att stödja nätverk som utnyttjar människor.528 Stater 
har genom Palermoprotokollet en global gemensam normativ ansats för att 
bekämpa människohandeln som en form av gränsöverskridande organiserad 
brottslighet och möjlighet att utarbeta likalydande nationella straffrättsliga 
lagstiftningar.529

Det nationella straffrättsliga systemet anses vara en viktig mekanism för att 
upprätthålla intern stabilitet, eftersom varje lagöverträdelse innebär ett slags 
brist i maktförvaltningen. De hotbilder som skapats genom utvidgningen av 
säkerhetsbegreppet har lett till att frågor om brott rättfärdigar social kontroll 
genom polisiära och politiska säkerhetsfrågor.530  Säkerhet innebär att känslor 
av rädsla och otrygghet minimeras. Känslo mässiga och politiska uttryck är 
inte objektiva enheter vilka kan kontrolleras genom kriminalisering. Genom 
att kriminalisera flera av dessa företeelser används en lösning på problem som 

523 UNODC, 2010, s. 29.
524 Zedner, 2009, s. 1.
525 Likt attackerna i USA den 11 september 2001 och bombningarna på Bali år 2002, Mad-
rid år 2004 och London år 2005.
526 Diduck och Wilson, 2003, s. 469–490, Matthews, 2003, s. 491–531.
527 van Amersfoort, 1999, s. 82.
528 Se avsnitt 2.4.2 om skyddet av Europas yttre gränser.
529 Se Borg Jansson, 2013 om implementeringen av Palermoprotokollets artikel 3 i Sverige, 
Polen och Ryssland.
530 Aas, 2007, s. 22 f., Andreas och Nadelmann, 2006.
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egentligen bara anses vara följdskador av annars sociala verkningar.531 Såväl 
FN, EU som Europarådet har dock främst valt att bekämpa människohandel 
genom internationellt samarbete om säkerhetsfrågor med kriminalisering som 
medel. Ordalydelsen av de internationella instrument som berör människo-
handel visar dock att stater fortfarande är måna om sin suveränitet och till viss 
del skeptiska vad gäller åtgärder inom straffrätten och dess verkställighet.532

Skillnaden mellan säkerhet och brottsbekämpning har urholkats, vilket har 
lett till att en föreställning om att säkerhet blivit ett mål för det straffrättsliga 
arbetet. För att nå säkerhetsmål anses det krävas förbyggande arbete för att eli-
minera risker vilket varit främmande inom det brottsbekämpande arbetet.533 

2.6.2 Säkerhet i preventivt syfte
UNODC hävdar att gränsöverskridande brottslighet är ett internationellt 
säkerhetshot och att det därför inte är tillräckligt att använda straffrättsliga 
medel för att motverka bland annat människohandel.534 Åtgärder i syfte att 
bevara eller stärka säkerhet utgörs främst av preventiva åtgärder som motive-
ras genom hotbilder och konstruktioner av möjliga framtida hot. Det är inte 
redan begångna händelser som motiverar våra handlingar, utan det potentiella 
som kan komma att hända.535

Flera av de internationella instrumenten innehåller delar som avser att före-
bygga människohandel. De preventiva åtgärderna kan delas i två olika katego-
rier utifrån om de avser åtgärder i ursprungs- eller destinationsländerna. Före-
byggande åtgärder i offrens ursprungsländer beskrivs ofta genom bekämpning 
av fattigdom, stabila samhällen med jämställdhet och möjlighet till personlig 
utveckling och drägligt leverne. Dessa åtaganden kan beskrivas som sociala 
åtgärder. De förebyggande åtgärderna som ska vidtas i destinationsländerna 
består ofta istället av strängare gränskontroller eller straffrättsliga åtgärder för 
att förhindra att människohandeln sker.

Då det internationella förebyggande arbetet mot människohandel i desti-
nationsländerna föreslås ske genom straffrättsliga åtgärder som kriminalise-
ring är det av vikt att den preventiva funktionen också går att överföra till 
nationell straffrätt. Den nationella straffrätten bygger i grunden på en tradi-
tion av att tillämpas efter ett brott har begåtts.536 På grund av straffrättens  

531 Garland, 2001.
532 Österdahl, 2009, s. 67.
533 Asp, 2013, 24 ff., Zedner, 2009, s. 3.
534 UNODC, 2010.
535 Beck, 1998, s. 48.
536 Aschworth, Zedner och Tomlin, 2013, s. 1.
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internationalisering har den dock i allt större omfattning kommit att använ-
das i förebyggande eller preventiva syften.537 En sådan utveckling medför 
att begreppsbilder ändras. Uttryck som brott, brottskontroll, polisarbete, 
utredningar, rättegångar och straff har i och med ett ändrat perspektiv som 
betonas av förebyggande arbete, kompletterats med begreppen beräkning, 
risk, osäkerhet, övervakning, försiktighetsåtgärder och prevention. Som ett 
paraply över alla dessa begrepp finns ett upplevt risksamhälle i behov av för-
stärkt säkerhet.538

Säkerhetsretorik används för att producera uppfattningen att världen är 
osäker och omformar påståenden om säkerhetshot till bevis om säkerhets-
hot.539 På så vis kan hotbilder förstärka behovet av vad som anses nödvändiga 
preventiva åtgärder i en politisk diskussion. Detta gör att hoten redan som 
hypoteser och prognoser får praktisk relevans för straffrättsliga åtgärder.540 På 
sådant sätt har människohandel som en del av den illegala migrationen och 
organiserade brottsligheten ansetts vara en ökande företeelse vilket påkallat 
internationellt samarbete. Samarbetet har utvecklats i snabb takt, men strävan 
efter säkerhet har blivit ett eget mål med en drivkraft som inte nödvändigtvis 
överensstämmer med den faktiska kriminaliteten.541

537 Letchert och van Dijk, 2012, s. 8 ff.
538 Se exempelvis Zedner, 2007, s. 262, Träskman, 2007, s. 101–121, Niemi-Kiesiläinen, 
2004, s. 523–538, Flyghed, 2003, s. 94.
539 Se bl.a. Didier och Guild, 2007, s. 99–121.
540 O’Malley, 2013, s. 273 ff.
541 Zedner, 2009, s. 1.
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3.1 Inledning
”Människohandel innebär en grov kränkning av mänskliga rättigheter, sär-
skilt rätt till frihet, rätt till mänsklig värdighet och rätt att inte hållas i slaveri 
eller träldom. Vidare, visar erfarenheter världen över på att människohandel 
ofta är relaterad till kränkningar av ett flertal andra grundläggande mänskliga 
rättigheter, såsom rätt att inte diskrimineras, rätt till liv och personlig säker-
het … rätt att vara fri från tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling … 
rätt att behandlas lika inför lagen … rätt till skydd för privatliv, rörelsefrihet, 
informationsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet, rätt att höras … rätt att 
vara fri från tvångsarbete, rätt att åtnjuta rättvisa och gynnsamma arbetsvill-
kor, rätt till lön, rätt till lika ersättning för arbete av lika värde utan åtskillnad 
av något slag, rätt att ingå äktenskap, rätt till hälsa, rätt till kroppslig integri-
tet, rätt till reproduktivt självbestämmande, rätt till jämställdhet.”542

Det internationella samarbetet mot handeln med människor har som redan 
visats ofta initierats som en reaktion på samhälleliga hot. Människohandel 
hotar dock även enskilda individers säkerhet och kränker flera av offrens 
mänskliga rättigheter. Flera internationella överenskommelser mot människo-
handel med primärt traditionellt statliga subjekt inkluderar numera skydd för 
människohandelns offer och betonar vikten av att respektera offrens mänsk-
liga rättigheter.

I det här kapitlet beskrivs det internationella arbete som primärt syftar till 
att skydda individer, alltså människohandelns offer. Åtgärder till skydd för 
människohandelns offer kan kategoriseras utifrån om de (1) avser att skydda 
individer från att bli utsatt för brott eller (2) avser att stödja och hjälpa de som 
redan utsatts för brott.543 Distinktionen är avgörande för hur åtgärderna är 
konstruerade och hur de kommer offren till del. De åtgärder som främst avser 
att skydda från att någon utsätts för brott kan beskrivas som preventiva. De 
åtgärder som avser att stödja och hjälpa individer som redan utsatts för brott 
kan beskrivas som brottsofferinriktade. Brottsofferinriktade åtgärder kan i 

542 Joy Ngozi Ezeilo, FN:s speciella rapportör om människohandel, rapport till generalför-
samlingen, 20 februari 2009, A/HRC/10/16, s. 16.
543 Doak, 2008, s. 37 f.
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sin tur indelas i rätt till att medverka vid rättegång med skydd från sekundär 
viktimisering, rätt till rättvisa och rätt till upprättelse.544

De olika skyddsåtgärderna är i detta kapitel organiserade i kategorierna: 
tidiga internationella instrument om slaveri och vit slavhandel, generella 
mänskliga rättigheter som är tillämpningsbara på människohandelns offer 
samt utifrån de särskilt skyddsvärda grupperna kvinnor, barn och migranter. 
De internationella instrument som specifikt avser skydda människohandelns 
offer beskrivs i kapitlets sista del.

3.2 Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter definierar traditionellt relationen mellan statsmakten 
och individen, och fastställer vissa skyldigheter som staten har att skydda 
enskilda mot övergrepp och inblandning av staten. Det finns två olika ut -
gångspunkter vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av icke-
statlig aktörer. Den första betonar att individer bör vara direkt ansvariga för 
brott som begåtts mot andra personer och det andra att ansvaret för brott som 
begås av icke-statliga aktörer bör ligga på staten. Skyddet för brottsoffer vars 
mänskliga rättigheter kränkts har till stor del fokuserats på statligt agerande. 
Brott utförda av icke-statliga aktörer kan dock i vissa fall anses som infogade 
i statens ansvar som huvudman för till exempel nationell polis och åklagar-
myndighet.545

Innan de mänskliga rättigheterna kodifierades genom FN:s allmänna för-
klaring behandlas individens rättigheter inom bland annat internationella 
arbetsorganisationen (ILO), FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivs-
frågor, vilket under 1930-talet kom att bli en viktig del i arbetet mot slaveri. 
ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social 
rättvisa. ILO anses inte vara ett organ som skapar mänskliga rättigheter men 
säkerställer grundläggande mänskliga rättigheter som föreningsfrihet, förbud 
mot tvångsarbete och barnarbete samt migrerande arbetstagares rättigheter 
genom ett flertal konventioner.546

I FN:s allmänna förklaring från år 1948 om de mänskliga rättigheterna 
konsta teras bland annat att var och en har rätt till liv, frihet och personlig 

544 Se vidare Doak, 2008.
545 Rock, 2004, s. 233. Se också FN:s brottsofferdeklaration där offer till såväl stater som 
icke-statliga aktörer är inkluderade.
546 ILO skiljer sig från övriga FN-organ och andra mellanstatliga organisationer genom tre-
partismen. Den innebär att stater, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer deltar i ILO:s 
beslutande och verkställande organ. Alla tre parter har oberoende status och full rösträtt.
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säkerhet samt att alla människor är av lika värde.547 Var och en har också rätt 
att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser samt att lämna 
varje land, även sitt eget, och att sedan återvända. Var och en har rätt till arbete, 
fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt 
skydd mot arbetslöshet och utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete. 
Dessutom ska den som arbetar ha rätt till en rättvis och tillfredsställande 
ersättning som ger en värdig tillvaro och kan kompletteras med andra åtgärder 
för socialt skydd.548 Den allmänna förklaringen är inte ett rättsligt bindande 
instrument men har möjliggjort upprättandet av internationella överenskom-
melser angående individens rättigheter, främst FN:s konvention om de med-
borgerliga och politiska rättigheterna och konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. Dessa två instrument avser att förstärka den 
rättsliga statusen på de rättigheter som beskrivs i den allmänna förklaringen.549

Vid andra världskrigets slut bildades även Europarådet vars huvudsakliga 
uppgift är skyddet för de mänskliga rättigheterna. Redan efter ett års arbete 
antogs år 1950 den Europeiska konventionen angående skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).550 
Medlemsländernas efterlevnad av Europakonventionen och dess tillägg kon-
trolleras av Europadomstolen och anses bereda individerna förstärkt skydd.551 
Europakonventionen har, bland annat på grund av Europadomstolen, kom-
mit att anses vara det mest effektiva instrumentet om mänskliga rättigheter  
i världen. Europarådets 47 medlemmar inkluderar såväl ursprungs-, som 
transit- och destinationsländer för handel med människor, varför arbetet mot 
handeln med människor är en stående punkt på organisationens agenda.552 
Europarådet beskriver sin roll som den naturliga hemvisten för åtgärder att 
skydda människohandels offer.553

547 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 artiklarna 2 och 3.
548 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artiklarna 13 och 23.
549 Se vidare Scarpa, 2008, s. 86.
550 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, Rom, 4.XI.1950.
551 Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms, restructuring the control machinery established thereby, ETS 155 – Human 
Rights (Protocol No. 11), 11.V.1994. Sedan den trädde i kraft den 1 november 1998, utgör 
detta protokoll en integrerad del av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, (ETS No. 5).
552 Scarpa, 2008, s. 137 ff.
553 Europarådets hemsida om skyddet för det mänskliga rättigheterna, information hämtad 
2010-03-18, http://www.coe.int/t/dgi/default_en.asp
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Arbetet att skapa internationella instrument om mänskliga rättigheter 
tog ytterligare fart under 1970-talet till stor del tack vare påtryckningar från 
internationella icke-statliga människorättsorganisationer och nätverk som 
eftersträvade förändring av den internationella sociala strukturen. I mitten 
av 1980-talet påbörjades sedan en omfattande process att i nationella kon-
texter införliva dessa instrument om mänskliga rättigheter. Då stater hade 
att ta ställning till internationella normer av en ny karaktär krävdes en snabb 
omställning, vilket inte visade sig helt enkel.554

Skyddet av individens rättigheter har kommit att bli en viktig uppgift för 
EU. Redan år 1995 antog parlamentet resolutionen om människohandel i 
vilken det gjordes en tydlig koppling till de mänskliga rättigheterna. Stort 
fokus låg på handelns grundorsaker och det beskrevs mycket viktigt att skydda 
människor så att deras eventuella svåra sociala eller ekonomiska villkor eller 
deras brist på erfarenhet inte utnyttjades.555 De som drabbats av människo-
handel förklarades i resolutionen som offer för brott, inte som gärningsper-
soner till den irreguljära migrationen eller som prostituerade. Resolutionen 
är dock inget rättsligt bindande instrument och ett sådant rättighetsbaserat 
angreppssätt har inte varit beständigt inom EU.

I och med Amsterdamfördraget från år 1999 samt EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna för EU-medborgare från år 2000 kom indivi-
dens skyddsbehov och rättigheter att förstärkas.556 EU:s stadga om de grund-
läggande rättigheterna inkluderar för första gången politiska, sociala och 
ekonomiska rättigheter i samma instrument. Det grundläggande syftet med 
stadgan är att säkerställa att EU:s förordningar, direktiv och den nationella 
implementeringen i medlemsstater inte strider mot de mänskliga rättighe-
terna.557

EU avser inte skapa nya mänskliga rättigheter och upprättar inte heller 
instrument som särskilt avser skydda områden av mänskliga rättigheter. 
Istället så ska redan etablerade mänskliga rättigheter respekteras i samtliga 
instrument som upprättas inom EU som på något sätt berör individen.558 
EU deklarerar att när det gäller mänskliga rättigheter och demokratisering så 

554 Se Sunstein, 1997, s. 271, Risse, Ropp and Sikkink, 1999, s. 21.
555 Europaparlamentets resolution om människohandel, EGT C 32, 05/02/1996 s. 88.
556 Om än den inte blev rättsligt gällande förrän år 2009 i och med Lissabonfördraget. Se 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2010/C 83/02. För mer om 
Amsterdamsfördragets betydelse för arbetet mot människohandel se Obokata, 2006, s. 93.
557 Se Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
558 Se Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 51, 52, 53 
och 54.
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delar unionen mål och värderingar med Europarådet. Det är därför istället 
Europarådet som i första hand skapar instrument om mänskliga rättigheter 
och bevakar dess efterlevnad i medlemsländerna.559

Flera av de generella mänskliga rättigheterna är tillämpbara i situationer om 
människohandel. De flesta internationella instrument om generella mänsk-
liga rättigheter efter den allmänna förklaringen nämner eller på annat sätt 
berör förbudet mot slavhandel, vit slavhandel, trafficking eller andra former 
av handel med människor.

3.3 Mänskliga rättigheter och slavhandeln
Då internationella instrument upprättade innan FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna hade ett tydligt fokus på statliga intressen 
förefaller skyddet för individen ha varit av sekundär natur. I och med att FN 
inrättades kom fokus på hur slaveri skulle uppfattas att ändras och även de 
tidigare instrumenten att ses ur ett nytt perspektiv.560 Skyddet mot slavhan-
del, inklusive vit slavhandel, har ur detta nya perspektiv ansetts tillhöra en av 
de absolut första mänskliga rättigheterna.561

3.3.1 Förenta nationerna och skydd mot slaveri
Slaveriet hade varit en politisk känslig fråga som avslutats på grund av att 
företeelsen konstaterats utrotad. Av den anledningen hade frågan om slavhan-
deln inte varit upp till diskussion under ett par årtionden. Frågan hade dock 
åter väckts till liv av rapport som beskrev att minst fem miljoner människor 
hölls som slavar, att en miljon människor var försatta i skuldslaveri och att 20 
miljoner personer var utsatta för slavarbete i kommunistiska fångläger i Sov-
jetunionen.562 Genom att vidga synen på slaveri och inkludera företeelser som 
förekom i Sovjetunionen i diskussionen flyttades fokus från kolonialstaterna 
och frågan blev politiskt aktuell. En fråga som ägnades stor uppmärksamhet 
var huruvida slaveri skulle inkludera tvångsarbete eller anses som en diskrimi-
nering av minoriteter inom koloniala besittningar.563

559 Shaw, 2008, s. 369 ff.
560 Miers, 2003, s. 317 ff.
561 Obokata, 2006, s. 11 ff. Huruvida tidiga internationella instrument kan beskrivas utifrån 
skyddsaspekter för individen råder dock delade meningar. Se Gallagher, 2010, s. 177 ff., Aro-
nowitz, 2009, s. 28 samt tidigare resonemang i avsnitt 2.2.
562 Greenidge till Heppel, 30 August 1948, och bifogad promemoria 18 augusti 1948, 
FO 371/72853 UNE 3622/342/96.
563 Miers, 2003, s. 320 f.
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Att frågan om slavhandeln genom senare instrument breddades till att 
omfatta inslag av skydd för individen märks till exempel i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, där det framgår att:

”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess for-
mer skall vara förbjudna.”564

Den allmänna förklaringen uttrycker således specifikt att frihet från slaveri 
är en mänsklig rättighet och förbjuder därmed inte bara slaveri utan även 
träldom och slavhandel.565

År 1956 kunde FN sedan anta ett tillägg till den redan tidigare nämnda 
1926-års slaverikonventionen om undertryckande av slaveri, slavhandel samt 
med slaveri jämförbara institutioner och sedvänjor. I tillägget definierades 
”slav” som en status eller ett tillstånd för en person över vilken någon eller 
alla befogenheter för äganderätten utövas.566 Enligt tilläggskonventionen åtog 
kontrakterande stater också att med alla medel, progressivt och så snart som 
möjligt avskaffa skuldslaveri, träldom eller annan aktivitet som innebär att 
människor förflyttas av annan i slavlikt beroende.567

Definitionen av slaveri, slavhandeln, slav och slavliknande beroenden har 
skapat viss förvirring, bland annat eftersom träldom redan ansågs vara inklu-
derad i slaverikonventionens definition.568 I sin slutrapport till NF, beskrev 
den tillfälliga slaverikommissionen att träldom motsvarade jordbruksslaveri 
och att därför åtgärderna i konventionen avsåg såväl träldom som slaveri.569 
Den kompletterande konventionen var inte heller avsedd att ersätta den 
tidigare definitionen utan att göra den fullständig varför slaveri och slav-
handel var förbjuden för anslutna stater oavsett om de också anslutit sig till 
slaverikonven tionen.570 Som en följd av att definitionen av slaveri utvidgats 
och typerna av exploatering specificerats uppstod dock svårigheter för sta-
terna att enas om hur tillägget skulle införlivas eller övervakas. Exploateringen 

564 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 4.
565 I den engelska versionen: slavery, slavetrade and that no person shall be held in servitude.
566 FN:s tilläggskonvention om slaveri, slavhandeln, samt med slaveri jämförbara institutio-
ner och sedvänjor, artikel 7.
567 FN:s tilläggskonvention om slaveri, slavhandeln, samt med slaveri jämförbara institutio-
ner och sedvänjor, artikel 1.
568 Weissbrodt and Anti-Slavery International, Abolishing Slavery and its Contemporary 
Forms (United Nations, 2002) 17.
569 Temporary Slavery Commission Report to the Council, League of Nations document 
A.19.1925.VI (1925), paragraf 97. Se också Drescher och Engerman, 1998, s. 113.
570 FN:s tilläggskonvention om slaveri, slavhandeln, samt med slaveri jämförbara institutio-
ner och sedvänjor, artikel 1. Se vidare Scarpa, 2008, s. 49.
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beskrevs ligga under staters suveränitet och var således åter en politiskt känslig 
fråga.

Då flera tidigare kolonier blev medlemmar i FN fick frågan dock nya för-
utsättningar. Tillsammans med humanitära lobbygrupper lyckades kontrakte-
rade stater nästan 20 år senare enas om såväl hur 1956 års tillägg skulle inför-
livas som övervakas. Genom lobbygrupperna användes ofta humanitära frågor 
vid den här tidpunkten som politiska maktmedel mellan öst och västblocket. 
Staterna använde dessa frågor dels för att vinna stöd hos den allmänna opi-
nionen och dels för att få allierade.571 Det kan därför antas att staterna av den 
anledning kunde enas om känsliga frågor som tidigare splittrat samfundet.

Slaveri inkluderas också i FN:s konvention om de medborgerliga och poli-
tiska rättigheterna från år 1966, vilken bygger vidare på den allmänna för-
klaringen om mänskliga rättigheter. Konventionen innehåller ett förbud mot 
slaveri i artikel 8, som åter kom att vidga definitionen och aktualisera frågan 
om tvångsarbete:

1.   Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara 
förbjuden.

2. Ingen får hållas i träldom.

3. a) Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat obligatoriskt arbete.

Artikeln fortsätter sedan med att förklara vad som inte ska förstås med tvångs-
arbete; utdömt straffarbete, militär tjänstgöring, vid nödläge och vad som 
anses ingå i normala medborgerliga skyldigheter.572 Konventionen innehåller 
inte något sådant förtydligande av varken slaveri, slavhandel eller träldom. 
Det gjordes dock ett ställningstagande genom att separera begreppen slaveri 
och träldom vilka nu beskrevs som två olika företeelser.573

I senare försök att definiera begreppen slav, slaveri, slavhandel, träldom och 
liknande företeelser har träldom som begrepp ansetts vidare än slaveri och 
slavhandel och inkluderar ”alla tänkbara former av dominans och förnedring 
av människor genom människor”.574 I konventionens travaux prépartoires 
förklaras att artikeln, även om den ska kunna tillämpas på alla tänkbara for-
mer av dominans och förnedring av människor, ska tolkas restrik tivt.575 Det 

571 Miers, 2003, s. 358 f.
572 FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, artikel 3c i–iv.
573 Bossuyt, 1987, s. 164.
574 Gallagher, 2010, s. 182 (min översättning).
575 Nowak, 2005 s. 199. Se även Human Rights Committee General Comment No. 28 som 
inkluderat denna typ av handel inom ramen för övervakningen av artikel 8.
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har visat sig problematiskt att avgöra vilka situationer som konventionen 
faktiskt reglerar, bland annat vad gäller kvinnor och barn som exploaterats 
sexuellt. Det antyddes dock att slavhandel i enlighet med artikel 8 inte var 
tänkt att omfatta handel med kvinnor för sexuella ändamål.576

3.3.2 Europakonventionen och slaveri
Europakonventionen nämner specifikt handel med människor i artikel 4. 
Där förklaras att ingen får hållas i slaveri eller träldom, utföra tvångsarbete 
eller annat påtvingat arbete. Med tvångsarbete eller annat påtvingat arbete 
ska enligt konventionen förstås arbete som vanligtvis utkrävs av den som är 
frihetsberövad eller som är villkorligt frigiven från sådant frihetsberövande, 
men det kan också vara tjänstgöring av militär art eller liknande. Slaveri anger 
att personen i fråga är helt i ägandet av en annan person, medan träldom 
avser mindre långtgående former av frihetsbegränsningar. Träldom kan till 
exempel avse summan av de arbetsvillkor, eller skyldighet att arbeta, eller att 
utföra tjänster från vilken personen i fråga inte kan undgå och som han inte 
kan ändra.577

Ett fåtal fall har förts till Europadomstolen med anledning av artikel 4 
och nästan alla utan framgång. I ett par senare fall; Siliadin v. France578 och 
Rantsev v. Cyprus and Russia,579 visade sig dock artikel 4 vara tillämplig även 
i mål om människohandel, om än inte heltäckande.

I det första fallet hade en flicka vid namn Siliadin blivit förd från Togo till 
Frankrike av en äldre kvinna. Siliadin skulle få gå i fransk skola i utbyte mot att 
hjälpa kvinnan i hushållet. I realiteten fick Siliadin aldrig gå i skola utan istället 
jobba 15 timmar om dygnet utan rast, 7 dagar i veckan antingen hos kvin-
nan eller bekanta till henne. Även om detta hade pågått i mer än tre år totalt, 
ansågs hennes situation inte som ett brott mot den franska strafflagen. Europa-
domstolen fastställde sedan att en begränsande syn på artikel 4, enligt vilken 
den endast skulle kunna tillämpas vid direkta åtgärder av statliga myndigheter, 
inte kunde anses överensstämma med andra internationella instrument och att 
en sådan syn var ineffektiv. Det ansågs därför nödvändigt att tolka artikeln som 
en ”positiv” skyldighet för staterna att anta straffrättsliga bestämmelser som 
täcker företeelserna i artikel 4. Bestämmelser med anledning av artiklarna i 
Europakonventionen ska inte bara införas utan de ska även vara tillämpnings-

576 UN Doc.E/CN.4/SR.199 och UN Doc.E/CN.4/SR.93 citerad i Bossuyt, 1987, s. 165.
577 van Dijk och van Hoof, 1990, s. 242.
578 Siliadin v France, App no. 73316/01 ECHR 26 July 2005.
579 Rantsev v. Cyprus and Russia, App no. 25965/04 ECHR 7 January 2010.
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bara och Frankrike kunde således dömas för ansvar.580 Även om domen anger 
att artikel 4 utgör en ”positiv” skyldighet för staterna att kriminalisera män-
niskohandel har den också kritiserastas för att inte utvidga det positiva ansvarat 
att även inkludera skydd för den som faller offer för människohandel.581

I det andra fallet prövade Europadomstolen år 2010 om också underlåten-
het att skydda enskilda individer från att utsättas för människohandel kunde 
falla under artikel 4. Den ryske medborgaren Rantsev stämde såväl Cypern 
som Ryssland efter att hans dotter mist livet i Cypern under ett förmodat 
rymningsförsök från hennes förövare. Maria Rantsev hade tidigare rest till 
Cypern för att arbeta under ett särskilt ”artistvisum” vid en kabaré. Chefen 
för kabarén försökte få henne utvisad ur landet efter ett rymningsförsök, men 
polisen konstaterade att Maria Rantsev inte föreföll vara på Cypern olagligt 
och vägrade därför gripa henne. Maria Rantsev hittades ett par timmar senare 
död på gatan nedanför den lägenhet dit chefen fört henne. Den cypriotiska 
domstolen ansåg att det inte fanns några bevis som tydde på straffrättsligt 
ansvar för Maria Rantsevs död.582 Rantsev gjorde gällande vid Europadomsto-
len att den cypriotiska utredningen kring hans dotters död var bristande och 
att polisen borde ställas till ansvar för att inte ha vidtagit åtgärder för att 
skydda henne medan hon fortfarande var vid liv. Han anförde också att de 
ryska myndigheterna misslyckats med att utreda den påstådda handeln med 
hans dotter och att skydda henne från människohandel. Domstolen inledde 
med att konstatera att människohandel är förbjudet enligt artikel 4 på grund 
av sin natur och sitt syfte, i likhet slaveri. Domstolen konstaterade att Cypern 
brustit i sina positiva skyldigheter att skydda Maria Rantseva på grund av 
 systemet om artistvisum, och polisens försummelse att vidta operativa åtgär-
der. Ryssland dömdes för brott mot artikel 4 på grund av dess underlåtenhet 
att utreda samt vidta åtgärder för att identifiera dem som deltog i rekrytering 
eller metoder för rekryteringen av Maria Rantsev.583

Dessa två mål i Europadomstolen indikerar att människohandel faller 
under artikel 4 i Europakonventionen. EU fortsätter på Europarådets linje 
med att jämställa slaveri och människohandel som en kränkning av individens 
värdighet.584 I EU:s stadga om grundläggande rättigheter förbjuds slaveri och 

580 Siliadin v France (n 6) (89).
581 Cullen, 2006, s. 590. Se också Egan, 2008, s. 115.
582 Det fanns dock rapporter, från bl.a. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, 
om att människohandel för sexuell exploatering bedrivits på Cypern med hjälp av sådant 
artist visum som Maria Rantsev erhållit, vilket domstolen uppmärksammade.
583 Rantsev v. Cyprus and Russia, App no. 25965/04 ECHR 7 January 2010.
584 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 5.
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anges samtidigt specifikt att människohandel är otillåtet. Som redan beskrivits 
görs det dock allmänt en konkret åtskillnad mellan slaveri och människohan-
del vilket indikerar att de ändå ska ses som två separata fenomen.585

3.4 Särskilt skyddsvärda grupper
Flera internationella instrument om mänskliga rättigheter har vuxit fram för 
att vissa grupper av individer anses vara i behov av särskilt skydd. Människo-
handelns offer kan inräknas i flera av dessa grupper, bland annat kvinnor, 
barn, migranter och flyktingar.586

3.4.1 Kvinnors särskilda skydd
Internationellt samarbete mot handel med kvinnor bedrevs under tidigt 1900-
tal och framåt genom NF:s arbete mot den vita slavhandeln och traffick ing. 
Incitamenten för det internationella arbetet var då främst migration och hälso-
aspekter. Detta arbete avtog vid FN:s inträde och när debatten kring handel 
med människor tog fart under 1970-talet låg kvinnors mänskliga rättigheter 
högt på den internationella agendan. Under slutet av 1980-talet beskrevs 
handeln med kvinnor öka massivt som ett symptom på globaliseringen, varpå 
nya problem och hot uppdagades eller prioriterades.587

Handel med kvinnor kom fortsatt att sammankopplas med prostitution. 
Starka grupperingar bland icke-statliga organisationer ville fortsatt se frågor 
om prostitution högt på den internationella agendan om mänskliga rättig-
heter och placerades dels som en form av diskriminering och dels som köns-
baserat våld.588 Internationellt arbete mot människohandel som aktualiserar 
kvinnors särskilda skydd går således att dela in i två kategorier: diskriminering 
av kvinnor och könsbaserat våld.

3.4.1.1 Handel med kvinnor som en form av diskriminering
Redan år 1967 godkändes FN:s deklaration om avskaffande av all diskrimi-
nering av kvinnor. I deklarationen föreskrivs att särskilda åtgärder, inklusive 
lagstiftning, ska vidtas för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och 
utnyttjande av kvinnor i prostitution.589 Deklarationen, som inte är rättsligt 

585 Se avsnitt 1.7 och avsnitt 2.2.
586 Se bl.a. Smith, 2007, s. 7, Obokata, 2006, s. 27 ff.
587 Shelly, 2010, s. 37.
588 Gallagher, 2010, s. 191 ff.
589 Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, General 
Assembly resolution 2263(XXII) of 7 November 1967, artikel 8.
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bindande, utgör målsättningar som staterna förväntas sträva efter. Deklara-
tionen följdes sedan av tre världskvinnokonferenser under åren 1975, 1980 
och 1985 under temat jämlikhet, utveckling och fred, vilka samtliga berörde 
prostitution och trafficking, dock utan att ge frågorna något större utrym-
me.590 Eftersom deklarationen inte ansågs kunna nå utsatta mål bedömdes 
en särskild konvention som berörde frågorna vara nödvändig. År 1979 antogs 
konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, 
kvinnokonventionen.591 I kvinnokonventionens ingress konstateras att den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna förklarar alla människor 
födda fria och lika i värde, och berättigade till de fri- och rättigheter som där 
anges utan åtskillnad av något slag.

För att möjliggöra en bred uppslutning av kontrakterande stater i vad som 
betraktades som känsliga politiska och nationella frågor formulerades flertalet 
artiklar i konventionen medvetet vaga och oprecisa. Detta gäller även artikel 6 
som särskilt berör handel med kvinnor och prostitution:

”Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, 
för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av 
kvinnoprostitution.”592

Några uppgifter om vad som avses med lämpliga åtgärder ges inte, men en 
tolkning kan göras med stöd av konventionens stadgade skyldighet att upp-
häva alla former av existerande diskriminering av kvinnor.593 Att eliminera 
diskriminering som en åtgärd i kampen mot handeln med kvinnor har också 
förklarats vara en del av arbetet mot vad som uppfattas som kvinnors kul-
turella, historiska och sociala status som underordnade.594 Med ett sådant 
resonemang blir såväl handel med kvinnor som kvinnoprostitution omöjligt 
att förena med kvinnors rätt till likabehandling.595 Inte heller alla former av 
handel med kvinnor definierades och på grund av att delar av travaux prépara-
toires förlagts kan inte heller förhandlingshistoriken förtydliga innebörden.596

590 Konferenserna hölls i Mexico City 1975, Köpenhamn 1980 och i Nairobi 1985. Se också 
Demleitner, 1994, s. 177.
591 FN konventionen för att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor, 1249 UNTS 
13, 18 December 1979.
592 Kvinnokonventionen, artikel 6.
593 Se t.ex. Netkova, 2007, s. 109 om tolkning av kvinnokonventionens artikel 6 tillsammans 
med artikel 2.
594 Se Farrior, 1997, s. 219 om att artikel 6 bör läsas tillsammans med artikel 5.
595 Toepfer och Wells, 1994, s. 102.
596 Se vidare Gallagher, 2010, s. 64, fotnot 59.
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Huruvida prostitution är en sådan företeelse som enligt konventionen ska 
tolkas som diskriminerande mot kvinnor per se diskuteras flitigt. Det kan å 
ena sidan anses så då konventionen beskriver kvinnoprostitution utan att göra 
åtskillnad mellan påtvingad och frivillig prostitution.597 Å andra sidan föll ett 
förslag under förhandlingarna där alla former av prostitution skulle under-
tryckas med alla medel, vilket har tolkats som att konventionen inte entydigt 
fördömer all prostitution.598 Genom att inte ta ställning i frågan om reglering 
av nationell prostitution kunde överenskommelse nås utan att behöva nå full-
ständig enighet i tidigare infekterade frågor om nationell prostitution.

Samtidigt kom andra delar av konventionen att ställa sådana krav att 
kvinno konventionen är det instrument om mänskliga rättigheter med flest 
reservationer.599 Vad gäller artikel 6 har dock inga reservationer gjorts. Detta 
kan förklaras med att artikeln lämnar tillräckligt stort utrymme för tolkning 
och inte är lika verkställbar som andra delar av konventionen.600 Kvinno-
konventionen är också ett relativt sällan åberopat instrument i kampen mot 
människohandel, trots det särskilda omnämnandet av handel med kvinnor.601

Kvinnokonventionens efterlevnad övervakas av Kvinnokommittén, ett 
oberoende expertorgan inom FN bestående av 23 experter.602 Kommittén 
ägnade delar av sin elfte session år 1992 åt en diskussion kring artikel 6 och 
andra artiklar i konventionen beträffande våld, sexuella utnyttjanden och 
kränkningar av kvinnor. Kommittén drog slutsatsen att inte alla rapporter 
som konventionsstaterna inlämnat avspeglade det nära samband mellan dis-
kriminering av kvinnor, könsrelaterat våld och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Kvinnokommittén rekommenderade sedan att handel med 
kvinnor skulle inkluderas i de kontrakterande staternas rapportering avseende 
problemets omfattning, åtgärder för att förhindra företeelsen, rehabilitera 
offren samt preventiva åtgärder. Staterna ombads även att kommentera den 
effekt vidtagna åtgärder haft för offrens möjlighet till rättsligt förfaranden för 
klagomål och ersättning.603

597 Se t.ex. Balos, 2004, s. 145.
598 U.N. ESCOR, 28th sess, Supp. No. 5, at 56–61, U.N. Doc. E/CN.6/642 (1980), se 
också Doezma, 1998, s. 39, Chuang, 1998, s. 78 samt Westerstrand, 2008, s. 240.
599 Se vidare Scarpa, 2008, s. 94.
600 Toepfer och Wells, 1994, s. 101.
601 Se bl.a. Gallagher, 2010, s. 477 ff.
602 The Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.
603 The Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women Gen-
eral Recommendation No. 19 (11th session 1992), p. 24 (h) och (i).
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Inom EU var till en början skyddsaspekterna i arbetet mot människohandel 
fokuserat på kvinnors utsatta läge vid prostitution. Den 24 april 1997 träffades 
medlemsländernas justitieministrar och jämställdhetsministrarna för att disku-
tera frågan om handel med kvinnor för sexuella ändamål. Mötet resulterade i 
Haagdeklaration, vilken inkluderade riktlinjer för att förebygga och bekämpa 
handel med kvinnor för sexuella ändamål.604 I deklarationen anlades, trots 
ansatsen om skydd för kvinnors utsatta läge vid prostitution, fokus på förebyg-
gande och internationellt straffrättsligt samarbete. Detta, tillsammans med att 
deklarationen inte är rättsligt bindande, ledde till att konventionen fick liten 
praktisk betydelse i frågor om skydd för människohandelns offer.605

I Brysselförklaringen från år 2002 görs en koppling mellan människohan-
del och efterfrågan på sexuella tjänster, och ett antagande om att ökad jäm-
ställdhet och respekt mellan könen kan bidra till en minskning av efterfrågan 
på sexuella tjänster.606 Den expertgrupp som rådet tillsatte i anslutning till 
Brysselförklaringen har drivit en i sammanhanget tydlig linje att definiera 
människohandel utifrån ett element av tvång.607 Det grundläggande målet 
anges vara att förebygga och bekämpa människohandel och därmed sam-
manhängande former av våld och övergrepp i sexindustrin.608

3.4.1.2 Människohandel som könsbaserat våld
Under 1990-talet behandlades frågan om handel med kvinnor och barn även 
inom en kontext av samtida inbördes- eller regionala konflikter med fokus 
på sexuellt utnyttjanden och prostitution.609 FN:s kvinnokommittés elfte 
session  år 1992 resulterade i rekommendation nr 19 om våld mot kvinnor, 
där fattig dom och arbetslöshet beskrevs öka tillfällena att handla med kvin-
nor. I rekommendationen uppmärksammas nya former av exploatering som 
sexturism, rekryteringen av hushållsarbetare från fattiga till rika länder och 
arrangerade äktenskap mellan kvinnor från utvecklingsländer och män från 

604 Haagdeklarationen: The Ministerial Declaration on European Guidelines for Effective 
Measures to Prevent and Combat Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploita-
tion, Hague, 24–26 April 1997.
605 Rijken, 2003, s. 96 f.
606 Brysselförklaringen från år 2002 antogs i konsensus.
607 2003/209/EC Commission Decision of 25 March 2003 setting up a consultative group, 
to be known as the ”Experts Group on Trafficking in Human Beings”, OJ L 079, 26/03/2003.
608 EU Experts Group on Trafficking, 2004, s. 6.
609 Se t.ex. Draft Program of action for the prevention of traffick in persons and the exploi-
tation of prostitution of others. Report to the Secretary General, Commission on Human 
Rights Fiftieths session, (E/CN.4/Sub.2/1991/41, annex I) E/CN:4/1994/71 och Shelly, 
2010, s. 38.
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industriländer.610 Vidare förklarades krig, ockupation och väpnad konflikt 
leda till ökad prostitution, handel med kvinnor och sexuellt våld mot kvin-
nor, vilket ansågs kräva särskilt skydd och förebyggande åtgärder. I rekom-
mendationen identifieras prostituerade som en grupp särskilt känslig för våld 
och stigmatisering.611

Som ett resultat av Wienkonferensen om de mänskliga rättigheterna år 
1993 inkluderades handel med kvinnor i FN:s deklaration om upphävande 
av alla former av våld mot kvinnor.612 Också under Världskonferensen om 
befolkning i Kairo år 1994 behandlades handel med kvinnor, ungdomar och 
barn som en form av våld vilken kränker de mänskliga rättigheterna.613 FN:s 
kommission för mänskliga rättigheter tillsatte år 1994 en speciell rapportör 
om våld mot kvinnor vars uppgift var att ta emot individuella klagomål, 
besöka stater och skriva årliga rapporter.

Inom ramen för kvinnokonferensen i Peking år 1995 utarbetades strate-
giska mål om att avskaffa handel med kvinnor och ge stöd till offer för våld 
i samband med prostitution och trafficking. Staterna uppmanas att ratificera 
och tillämpa internationella konventioner om handel med människor och 
om slaveri, vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med grundorsakerna till han-
deln, så kallade root causes of trafficking. Staterna uppmanas också att öka 
samarbetet mellan relevanta myndigheter och institutioner för att upplösa 
nätverken som handlar med människor, tilldela resurser för hjälpprogram för 
offren samt utarbeta program och politik för utbildning och överväga att stifta 
lagar som syftar till att förhindra sexturism och människohandel, särskilt med 
betoning på unga kvinnor och barn.614 Begreppet våld mot kvinnor beskrevs 
under konferensen inkludera påtvingad prostitution, handel med kvinnor 
och andra våldsformer utövade i en samhällelig kontext.615 Bland de interna-
tionella konventioner som staterna under konferensen uppmanades ratificera 

610 General recommendation No. 19, 11th session 1992.
611 General Recommendation No. 19, 11th session 1992, p. 14–16.
612 Declaration on the Elimination of Violence against Women och Vienna Declaration 
and Programme of Action, World Conference on Human Rights, Vienna 14–25 June 1993,  
A/CONF.157/23, 12 July 1993.
613 Report of the international conference on population and development, chapter 1 resolu-
tion 1 annex p. 4.9, A/CONF.171/13.
614 Förenta Nationernas fjärde kvinnokonferens, strategiskt mål D.3, Aktstycken utgivna av 
Utrikesdepartementet, Ny serie II:51 (1996).
615 Förenta Nationernas fjärde kvinnokonferens, p. D., Aktstycken utgivna av Utrikesdepar-
tementet, Ny serie II:51 (1996).
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och tillämpa nämndes särskilt 1949-års traffickingkonvention. Denna ansågs 
dock också vara i behov av översyn och förstärkning.616

År 1996 organiserade EU-kommissionen en europeisk konferens om 
handel med kvinnor. Medverkade gjorde aktörer från olika sektorer av sam-
hället, som universitet, icke-statliga organisationer, polis och immigrations-
myndigheter.617 Konferensen resulterade i ett förslag till handlingsplan för 
bekämpandet av handel med kvinnor och ett antal rekommendationer inom 
områdena migration, rättsligt samarbete, sociala och internationella frågor. 
Samtliga dessa förslag betonar behovet av ett närmare samarbete och en 
mångdimensionell strategi med flera involverade aktörer.618 Kommissionen 
skickade även som tidigare nämnts år 1996 meddelandet om handel med 
kvinnor för sexuellt utnyttjande till Europaparlamentet. Meddelandet syftade 
till att stimulera en bred policydebatt och främja en enhetlig europeisk håll-
ning till handel av kvinnor för sexuell exploatering.619 Meddelandet kom att 
placera skyddsaspekterna i en kontext av kvinnors mänskliga rättigheter, till 
exempel kvinnors rätt att ha kontroll över sina kroppar och fritt besluta över 
frågor som rör den egna sexualiteten.620

Både kommissionens meddelande och rekommendationerna från konfe-
rensenen avsåg bereda ökat skydd åt kvinnor, om än detta inte var det primära 
syftet.621 Detsamma gäller EU:s gemensamma åtgärd för att bekämpa män-
niskohandel och sexuellt utnyttjande av barn från år 1997 som delvis kom 
att ändra fokus inom EU.622 Den gemensamma åtgärden avser endast handel 
för exploatering för sexuella ändamål, och benämner handel av kvinnor som 
en form av våld mot kvinnor i enlighet med bland annat FN:s Pekingdeklara-
tion från år 1995.623 Människohandel beskrivs i den gemensamma åtgärden 
som särskilt kränkande mot den mänskliga värdigheten om det bedrivs med 
otillbörliga medel som tvång eller förledande. Sådant tvång eller förledande 
beskrevs kräva särskilt polisiärt samarbete över gränserna. Så trots beaktandet 

616 Report of the fourth world conference on women, A/CONF.177/20, p. 122.
617 European Conference on Trafficking in Women 10–11 juni 1996.
618 Recommendations from the European Conference on Trafficking in Women 10–11 juni, 
1996.
619 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet angående kvinno-
handel som syftar till sexuellt utnyttjande, KOM(1996) 567 slutlig, annex 2.
620 Meddelande, KOM(1996) 567 slutlig.
621 Se tidigare avsnitt 2.4.2 om skyddet av Europas yttre gränser.
622 97/154/RIF: Gemensam åtgärd av den 24 februari 1997 beslutad av rådet på grundval av 
artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om åtgärder mot människohandel och sexuellt 
utnyttjande av barn, EGT L 063, 04/03/1997 s. 2–6, ingressen p. 9.
623 97/154/RIF: Gemensam åtgärd, EGT L 063, 04/03/1997 s. 2–6, ingressen p. 9 F a–b.
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av de mänskliga rättigheterna är skyddsåtgärderna i den gemensamma åtgär-
den sekundära till förmån för straffrättsliga överväganden och samarbete.

Inom FN kom frågan om handel med människor att under slutet på 1990-
talet ses som en form av våld mot kvinnor. Den dåvarande speciella rapportö-
ren om våld mot kvinnor, Radhika Coomarswamy, kom att göra frågan om 
handel av kvinnor till en stor del av sitt arbete. År 2000 avlämnade hon en 
särskild rapport om handel med kvinnor som sammanförde frågor om våld 
mot kvinnor med migration. I rapporten förklarade hon även barn och män 
i behov av särskilda skyddsåtgärder. Hon uppmärksammade även att det inte 
fanns en gemensam definition av människohandel, vilket beklagades.624 Rap-
porten kom att bli ett viktigt steg framåt i diskussionen om människohandel, 
främst därför att den granskade den folkrättens och de mänskliga rättigheter-
nas roll och effektivitet i sammanhanget.

3.4.1.3 Europarådet och kvinnors mänskliga rättigheter
Europarådets arbete att skapa och tillvarata rättigheter för de kvinnor som 
fallit offer för handel med människor initierades år 1991 vid ett semina-
rium arrangerat av the Steering Committee for Equality between Women 
and Men (CDEG) i Strasbourg.625 Seminariet ledde fram till bildandet av en 
expertgrupp, Group of experts on traffic in women, samt ministerkommitténs 
Rekommendation om sexuell exploatering, pornografi, prostitution och han-
del med barn och unga. I rekommendationen föreskrivs att medlemsstaterna 
borde överväga att anta specifika åtgärder i kampen mot denna företeelse, vil-
ket inkluderar tillsyn av vissa äktenskap och adoptionsärenden, bereda skydd 
för offren samt introducera regler för extraterritoriell behörighet vid utbyte 
av information.626

Som ett resultat av medlemsstaters oro över den upplevt dramatiska ökning-
en av handel med kvinnor lät Europarådets parlamentariska församling år 
1997 meddela rekommendationen om handel med kvinnor och påtvingad 
prostitution.627 Det ansågs särskilt oroande att organiserade kriminella grupper 

624 UNCHR Report of the Special Rapporteur on violence against women, its couses and 
consequences, Ms. Radhika Coomarswamy, on trafficking in women, woman’s migration and 
violence against women (2000) UN Doc E/CN.4/2000/68.
625 Council of Europe seminar on action against traffic in women considered as a violation of 
human rights and human dignity, 1991.
626 Europarådets rekommendation 11 (1991) om sexuell exploatering, pornografi, prostitu-
tion och handel med barn och unga.
627 Europarådets rekommendation 1325 (1997) om kvinnohandel och tvångsprostituering.
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verkade expandera och församlingen bekymrades över deras slaveriliknande 
behandling av kvinnor. Kvinnohandel och påtvingad prostitution definierades 
i rekommendationen som en laglig eller olaglig transport av kvinnor, med eller 
utan deras ursprungliga medgivande, för att genom handel senare utnyttja dem 
i tvångsprostitution, tvångsäktenskap eller andra former av sexuellt utnyttjande 
för att erhålla ekonomisk vinning. För att betraktas som kvinnohandel eller 
påtvingad prostitution skulle handeln ha skett genom fysiskt, sexuellt eller 
psykiskt våld, vilket ansågs inkludera hot, våldtäkt, maktmissbruk eller bero-
endeställning.628

I syfte att genomföra de åtgärder som förespråkades i rekommendationen 
från år 1997 om stöd och hjälp till offer för människohandel antog Europa-
rådet år 2000 rekommendationen om våld mot kvinnor. Rekommendationen 
tar sin utgångspunkt i Pekingkonferensen om kvinnor från år 1995 där kränk-
ning av kvinnors rättigheter tydligt definieras och fördöms. Ministerkommit-
tén förordas genom rekommendationen att utarbeta ett europeiskt program 
för att bekämpa våld mot kvinnor.629 Ministerkommittén uppmanas också att 
utarbeta ett rättsligt bindande europeisk instrument om åtgärder mot män-
niskohandel, öppen för såväl medlemmar som för icke-medlemsstater. Det 
fanns dock inte stöd för ett sådant instrument vid den tiden.

År 2000 antog istället Europarådet rekommendationen om åtgärder mot 
människohandel för sexuellt utnyttjande. I rekommendationen definieras 
människohandel som anskaffande eller anordnande av en eller flera fysiska 
eller juridiska personer i syfte att sexuellt utnyttja. Detta ska ha skett genom 
transport eller migration, legal eller illegal och även med deras samtycke, med 
hjälp av tvång, i synnerhet våld och hot, bedrägeri, missbruk av myndighet 
eller av en utsatt ställning.630 Definitionen avser omfatta hela kedjan av age-
randen som leder till att offret exploateras. Någon exploatering behöver dock 
inte ha kommit till stånd för att brottet ska anses vara fullbordat.631

Definitionen av människohandel i rekommendationen har flera likheter 
med FN:s Palermoprotokoll vilket utarbetades under samma tid. I rekom-
mendationen sammankopplas människohandel med organiserad brottslighet 
och behovet av en europeisk strategi för att möta dess utbredning. Till motsats 

628 Europarådets rekommendation 1325 (1997) om kvinnohandel och tvångsprostituering, 
p. 2.
629 Europarådets rekommendation 1450 (2000) om våld mot kvinnor i Europa.
630 Europarådets rekommendation 11 (2000) om människohandel som syftar till sexuellt 
utnyttjande, appendix.
631 Europarådets rekommendation 11 (2000), appendix.
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från Palermoprotokollet har rekommendationen som utgångspunkt att män-
niskohandel primärt ska tolkas som en kränkning av de mänskliga rättighe-
terna och en form av våld mot kvinnor.632 Rekommendationen är ämnat att 
ge staterna förutsättningar för och metoder i arbetet mot människohandel och 
samtidigt kunna respektera rättigheterna för människohandelns offer, särskilt 
de mest utsatta grupperna kvinnor, äldre och barn.633 En viktig skillnad är 
också instrumentens bindande verkan, då rekommendationen inte uppställer 
några direkta krav för staterna att genomföra särskilda åtgärder.

I rekommendationen ges prioritet till åtgärder att hjälpa och stödja offren 
genom bland annat rehabiliteringsprogram, men även straffrättsliga åtgärder 
som att förstärka nationell lagstiftning och genomföra preventiva åtgärder 
mot sexturism och andra aktiviteter som kan innebära människohandel. 
Rekommendationen är begränsad till utnyttjanden av sexuell karaktär och det 
omstridda uttrycket ”med eller utan samtycke” används för att definiera den 
straffbara gärningens gränser. Till skillnad från FN:s traffickingkonvention 
från år 1949, där offrets samtycke till prostitution saknar betydelse, relaterar 
samtycket i rekommendationen istället till rekryteringsfasen.634 Det innebär 
att samtycke till att verka i prostitutionen utesluter människohandel, om inte 
omständigheterna utgör tvång enligt rekommendationens definition. Därmed 
undviks ett ställningstagande om den känsliga frågan om hur prostitution ska 
förstås.635 Rekommendationen har, trots sin icke rättsligt bindande karaktär, 
kommit att bli ett betydelsefullt instrument för det europeiska arbetet mot 
människohandel och till skydd för vissa grupper därvid.

3.4.2 Barn som särskilt skyddsvärd grupp
Barn anses vara en särskilt skyddsvärd grupp som ofta inkluderas i åtgärder 
mot handel med kvinnor för sexuella ändamål.636 Det har även skapats instru-
ment som särskilt avser barns rättigheter och tillhandahåller skydd för barn 
som utsätts för människohandel. Redan år 1924 antogs Genèvedeklarationen 

632 Europarådets rekommendation 11 (2000), appendix, p. 2–5.
633 Europarådets rekommendation 11 (2000).
634 … Procures, entices or leads away, for purposes of prostitution, another person, even with 
their consent of that person. Artikel 1 (1), Convention for the Suppression of the Traffic in 
Persons and of the Exploitation of Prostitution of Others, 1949.
635 Se vidare Westerstrand, 2008, s. 267 f.
636 För mer om hur barn och kvinnor kommit att behandlas gemensamt inom den interna-
tionella rätten och hur detta även uppfattats som problematiskt, se Nilsson, 2007, s. 17 ff., 
Bhabha, 2004, s. 227–243 och Olsen, 1992, s. 192 f.
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om barnets rättigheter som förpliktigar alla män och kvinnor att se till barnets 
bästa. I denna ställs inte några krav på staterna att agera utan deklarationen 
anger att vuxna individer bär ansvaret för att barn inte exploateras på något 
sätt.637 Deklarationen är inte ett juridiskt bindande instrument men lyfter 
ansvaret av en internationell överenskommelse från staten och anger samtidigt 
barn som objekt i den internationella rätten.

År 1959 antog FN:s generalförsamling enhälligt den allmänna förklaringen 
om barnets rättigheter, den så kallade barndeklarationen, som flyttar fokus 
för ansvaret till staterna. På grund av barnets fysiska och psykiska omognad 
beskrivs de vara i behov av särskilt skydd och särskild omvårdnad innefat-
tande lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födseln. I barndeklaratio-
nen stadgas vidare att barnet ska skyddas mot alla typer av vanvård, grymhet 
eller utnyttjande och det anges särskilt att barnet inte får bli del av handel på 
något sätt. Barnet ska inte heller ges tillträde till anställning innan en lämplig 
minimi ålder, och efter det inte heller tillåtas utöva något yrke eller sysselsätt-
ning som kan skada hälsan, störa den fysiska, mentala eller moraliska utveck-
lingen eller möjligheten till utbildning.638

Barndeklarationens definition av handel med barn är omfattande och 
valet att inte specificerar utnyttjandeformerna anses innebära att alla typer 
av utnyttjandeformer är inkluderade. Det antyder även att det inte är utnytt-
jandet som är i fokus utan handelsförfarandet.639 I definitionen inkluderas 
inte bara tvångsarbete utan allt arbete som kan vara skadligt för barnet vilket 
kan beskrivas som ett förstärkt skydd. Deklarationen är dock inte ett rättsligt 
bindande instrument, men väl ett första steg på vägen mot senare bindande 
åtgärder om barns mänskliga rättigheter.

3.4.2.1 Barnkonventionen
För att ytterligare lyfta frågan om barns rättigheter och skapa bindande för-
pliktelser tillkom år 1989 FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkon-
ventionen.640 Barnkonventionen är ett heltäckande instrument om barns 
rättigheter som berör barns levnadsstandard, utbildning och principen om 

637 League of Nations Geneva Declaration of the Rights of the Child, Adopted 26 Septem-
ber, 1924, artikel 4.
638 Declaration on the Rights of the Child, UNGA Res 1386 (XVI) 20 November 1959, 
artikel 9.
639 Gallagher, 2010, s. 67.
640 FN:s konvention om barnets rättigheter, General Assembly resolution 44/25 of 20 No -
vember 1989, 1577 UNTS 3.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   124 2014-02-19   12:04



125

3 Skydd för människohandelns offer

barns bästa.641 I konventionen stadgas skyldigheter att skydda barnet mot 
alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård och sexuella övergrepp.642 
Konventionen innehåller även särskilt stadgande om att vidta lämpliga åtgär-
der för att förhindra bortförande och försäljning av eller handel med barn 
för varje ändamål och i varje form.643 Utnyttjandeformerna specificeras inte i 
konventionen, men skrivningen varje ändamål och i varje form antas innebära 
att alla typer av utnyttjande är inkluderande, som till exempel sexuella ända-
mål, utnyttjande i krigstjänst, adoptioner samt slavliknande arbete. Detta 
kan beskrivas som en utvidgning jämfört med barndeklarationens fokus på 
handelsåtgärderna och inte utnyttjandet.644

Processen att utforma och anta barnkonventionen mötte visst motstånd 
och pågick i elva år, men konventionen kom sen att bli ett av de internatio-
nella instrument som fått störst uppslutning med 193 kontrakterande sta-
ter. Endast USA och Somalia har undertecknat men underlåtit att ratificera 
instrumentet.645 Barnkonventionen övervakas av FN:s barnrättskommitté 
som i kommentarer och rapporter har utvecklat sin syn på hur länderna kan 
genomföra och leva upp till sina åtaganden enligt konventionen. Barnrätts-
kommittén har inte bara uppmanat kontrakterande stater att särskilt inkludera 
implementerade åtgärder mot handel med barn i deras periodiska rapporter, 
utan även rapportera om lagstiftande, administrativa, utbildningsmässiga och 
budgetmässiga åtgärder, på nationell, bilateral och multilateral nivå, för att 
förhindra bortförande, försäljning av eller handel med barn för varje ändamål 
och i varje form.646 Ett flertal av kommitténs rekommenderade åtgärder för 
att förhindra handel med barn, skydda offren och åtala gärningsmännen går 
utöver vad som stadgas i konventionen. Barnrättskommittén har även utgivit 
en kommentar om ensamkommande barn, vilket ansågs vara ett ökande pro-
blem sammankopplat med människohandel.647

641 Barnkonventionen, artikel 3 p. 1.
642 Se barnkonventionen, artiklar 11, 19–21, 32–36 och 39.
643 Barnkonventionen, artikel 35, se även artikel 34 särskilt om sexuellt utnyttjande.
644 Se vidare Gallagher, 2010, s. 67 f.
645 United Nations Treaty Collection, uppgifter hämtade den 2012-10-26.
646 Se UN Committee on the Rights of the Child, General Guidelines for Periodic Reports 
(1996) UN Doc CRC/C/58, se särskilt p. 160.
647 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No 6, in Note by the 
Secretariat, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by 
Human rights Treaty Bodies, 8 May 2006 UN Doc HRI/GEN/1/Rev.8, 407. Se även Scarpa, 
2008, s. 103.
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FN:s kommission för mänskliga rättigheter tillsatte år 1990 en speciell 
rapportör för handel med barn, barnpornografi och barnprostitution.648 Rap-
portörens uppgift är att analysera de bakomliggande orsakerna, identifiera 
nya mönster av försäljning, utbyta och främja bästa praxis på åtgärder för att 
bekämpa handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.649 År 1999 
var rapporten ägnad specifika frågor om handel med barn, och tonvikten  låg 
på betydelsen av barnkonventionen för arbetet mot olaglig adoption och över-
föring av barn från sina föräldrar.650 Rapportören ger uttryck för att handel 
med barn är nära sammankopplat med handel med vuxna men uppmärksam-
mar att det finns skillnader i det praktiska arbetet mot företeelsen som måste 
beaktas.651

3.4.2.2 FN:s protokoll mot försäljning av barn
År 2000 antog FN det fakultativa protokollet om försäljning av barn, barn-
prostitution och barnpornografi till barnkonvention. Ett fakultativt protokoll 
till en konvention har samma rättsliga bundenhet som konventionen. För att 
binda staterna krävs dock ny signering och ratificering utöver den som gjorts 
till huvudkonventionen. Protokollet syftar till att skapa helhetssyn och en 
heltäckande ansats mot problemen med försäljning av barn, barnprostitu-
tion och barnpornografi.652 Det internationella samarbetet ska i enlighet med 
protokollet innefatta att barnets bästa står i fokus och angripa grundorsakerna 
till försäljning av barn, till exempel genom att bekämpa fattigdom och under-
utveckling. De stater som har möjlighet ska dessutom bistå andra stater med 
finansiell, teknisk eller annan hjälp. Staterna ska vidare vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att förebygga, upptäcka, utreda, åtala och bestraffa dem som gör 
sig skyldiga till handlingar som avses i det aktuella protokollet.653

648 United Nations Commission on Human Rights resolution 1990/68, Sedan dess har man-
datet av den särskilde rapportören har regelbundet förnyats, senast i mars 2011 av Human 
Rights Council resolution 16/12.
649 Human Rights Council resolution 16/12.
650 UN Human Rights Council, Report on the sale of children, child prostitution and child 
pornography / submitted by Ms. Ofelia Calcetas Santos, Special Rapporteur, 1999, UN Doc 
E /CN.4/1999/71 (5).
651 UN Human Rights Council, Report on the sale of children, child prostitution and child 
pornography / submitted by Ms. Ofelia Calcetas Santos, Special Rapporteur, 1999, UN Doc 
E /CN.4/1999/71 (5), p. 29, 30, 31.
652 FN:s fakultativa protokoll den 25 maj 2000 om försäljning av barn, barnprostitution och 
barnpornografi till FN:s barnkonvention.
653 FN:s fakultativa protokoll, artikel 6 och 10.
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Trots flera preventiva stadganden har protokollet också utformats för att 
garantera ett skydd för barnet i rättsprocessen. Enligt protokollet ska staterna 
anta lämpliga åtgärder för att, under alla stadier av det straffrättsliga förfaran-
det, skydda barnets rättigheter och intressen. Detta ska särskilt ske genom 
att erkänna barnets sårbarhet och anpassa förfarandena till barnets särskilda 
behov, även i egenskap av vittne. Kontrakterande stater förbinder sig även att 
tillhandahålla lämpligt stöd till barnen under hela rättsprocessen. Barnens 
privatliv och identitet ska skyddas när detta anses lämpligt och de ska, likt 
deras familjer, skyddas mot hot och vedergällning.654

Staterna åläggs genom protokollet att vidta flera åtgärder som syftar till att 
ge offren lämpligt bistånd, bland annat fullständig återanpassning i samhället, 
fysisk och psykisk återhämtning. Offren ska även kunna söka ersättning för 
sina skador. Detta förfarande ska ske skyndsamt utan onödig försening.655 
Likt barnkonventionen övervakas dess fakultativa protokoll av FN:s barn-
rättskommitté.656 Protokollet kan därmed beskrivas som ett utökat skydd för 
de barn som faller offer för människohandel.

3.4.2.3 ILO och skydd mot barnarbete
Skyddet för barn som utnyttjas inom människohandel inkluderar åtgärder som 
begränsar att underåriga utnyttjas i arbete. År 1973 antog ILO konvention 
(138) om minimiålder för tillträde till arbete, vilken ersatte tio redan existe-
rande ILO-konventioner om bland annat minimiålder för industriellt arbete, 
arbete till sjöss och jordbruksarbete.657 I konventionen enades kontrakterande 
stater om ett generellt förbud mot barnarbete. ILO och UNICEF  förtydligade 
senare att inte alla former av arbete som utförs av barn är att anse som skadliga, 
och kom på så sätt att skilja mellan barns arbete och barnarbete.658

ILO antog år 1999 konvention (182) om förbud mot och omedelbara 
åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete. I konventionen 
definieras de värsta formerna av barnarbete som alla former av slaveri och lik-
nande förhållanden, till exempel försäljning av barn, skuldslaveri och tvångs-
arbete samt tvångsrekrytering av barn till väpnade konflikter.659 Begreppet 

654 FN:s fakultativa protokoll, artikel 8.
655 FN:s fakultativa protokoll, artiklar 9.3, 9.4 samt artikel 8.
656 FN:s fakultativa protokoll, artikel 12.
657 ILO konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete.
658 Egen översättning av engelskans ”child work” och ”child labour” se vidare: ILO, A Future 
without child Labour, 2002, 25.
659 ILO konvention nr 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta 
formerna av barnarbete, artikel 3.
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omfattar även utnyttjande, förmedling eller erbjudande av barn för eller i 
prostitution, produktion av pornografiska framställningar eller pornografiska 
framträdanden. Definitionen är vid och instrumentet ger ett starkt skydd för 
barn som drabbas av människohandel. Medlemsstaterna uppmanas att bråd-
skande hantera problemet och anger fattigdom som den största orsaken.660

För att visa på åtgärder som vidtagits på grundval av konventionen ska kon-
trakterande stater inlämna landsrapporter till ILO:s övervakningsorgan. Som 
resultat av valet att se konventionen som en del i arbetet mot människohandel 
har 20 länder ombetts anta åtgärder med direkt koppling till människohandel 
efter beredning av landsrapporterna. Dessa inkluderar att förbjuda handel 
med barn, eliminera fenomenet, straffa gärningsmännen samt medverka i 
internationella samarbeten.661

3.4.2.4 Skydd mot handel med barn i europeisk kontext
Inom EU och Europarådet har åtgärder mot handel med barn kommit att 
genomföras inom ramen för arbetet mot sexuell exploatering.662 År 2001 
antog Europarådet rekommendationen mot sexuell exploatering av barn.663 
Rekommendationen syftar bland annat till att eliminera all handel med barn 
med vilket avses rekrytering, transport, överföring, hysande, leverans, mot-
tagning eller försäljning av barn för sexuella ändamål.664 För att uppnå detta 
syfte föreslogs att straffrättsligt ansvar skulle införas, och att särskild hän-
syn skulle tas till brottets allvar. För att öka allmänhetens medvetenhet om 
handeln skulle medlemsstaterna organisera informationskampanjer, lämna 
information om handeln till diplomatiska och konsulära företrädare, myn-
digheter, media, frivilligorganisationer och andra offentliga och privata organ 
som arbetar i ursprungsländerna för potentiella offer.665

EU antog år 2004 rambeslutet om bekämpande av sexuell exploatering av 
barn och barnpornografi, vilket syftade till att harmonisera de lagar och andra 
författningar i medlemsländerna som rör polissamarbete och straffrättsligt 

660 ILO konvention nr 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta 
formerna av barnarbete, artikel 1.
661 De landsrapporter som inkommer till ILO:s övervakningsorgan är inte offentliga. Endast 
en sammanställning av diskussioner med berörda länder går att ta del av. Se vidare Scarpa, 
2008, s. 132 ff.
662 Se bl.a. Europarådets rekommendation (91) 11E om sexuell exploatering, pornografi och 
prostitution, och trafficking av barn och unga vuxna.
663 Europarådets rekommendation (2001)16E / 31 October 2001 on the protection of 
 children against sexual exploitation.
664 Europarådets rekommendation (2001)16E, artikel 1.
665 Europarådets rekommendation (2001)16E, artiklarna 55–61.
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samarbete för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. 
Syftet med rambeslutet är att ytterligare reglera vissa aspekter av straffrätten 
och brottmålsförfarandet för att komplettera andra instrument på området. 
Genom rambeslutet infördes en ram av gemensamma bestämmelser om kri-
minalisering, påföljder, försvårande omständigheter, hjälp till offren samt 
behörighet.666

Som en fortsättning på de internationella överenskommelserna som 
behandlar handel med barn antog Europarådet konventionen om skydd för 
barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp år 2007.667 Genom 
konventionen avses att upprätta ett omfattande internationellt instrument 
som fokuserar på de förebyggande, skyddande och straffrättsliga aspekterna 
i kampen mot alla former av sexuell exploatering av och sexuella övergrepp 
mot barn. En särskild övervakningsmekanism inrättas också för att granska 
efterlevnaden av konventionen.668 Handel med barn nämns i konventionens 
ingress, men inte specifikt i konventionens materiella delar. Däremot beskrivs 
flera av de moment som ingår i människohandel i de artiklar som anger kon-
ventionens tillämpningsområde.669

3.4.3 Särskilt skydd för flyktingar och migranter
Som tidigare nämnts betecknas irreguljära migranter ofta som inkräktare på 
en stats territorium och som ett hot mot framförallt välfärd och säkerhet. 
De har dock även uppfattats som särskilt utsatta och i behov av skydd mot 
att utnyttjas efter att de anlänt genom att till exempel tvingas arbeta till låga 
löner, med osäkra arbetsvillkor eller inom sexhandeln. Här sätts offren för 
människohandel i en prekär situation eftersom att det är svårt att urskilja 
offer för människohandel från andra irreguljära migranter. Offer för männi-
skohandel är dock att betrakta som skyddsbehövande oavsett om de befinner 
sig lagligt i landet eller inte.670

Redan år 1949 antog ILO konvention (97) om migrerande för sysselsätt-
ning, som tar sikte på denna särskilt skyddsvärd grupp relaterat till människo-

666 2004/68/RIF: Rådets rambeslut om bekämpande av sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi. EGT L 13, 20.1.2004, s. 44.
667 Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella över-
grepp (CETS 201) 2007. Se vidare om de internationella instrumenteten som konventionen 
bygger på i konventionens ingress.
668 Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella över-
grepp (CETS 201) 2007.
669 Se Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp (CETS 201) 2007, artklarna 18–23.
670 Palermoprotokollet, artikel 6 p. 5, se vidare Svantesson, 2006.
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handel.671 Konventionen uppmanar kontrakterade stater att förse migranter 
med korrekt information och förebygga oriktig propaganda om utvandring 
och invandring.672 Konventionen har kompletterats med två bilagor som 
behandlar frågor om rekrytering, placering och villkor om anställning för 
invandrare. Båda bilagorna uttrycker tydligt att den som främjar en olaglig 
eller illegal invandring ska omfattas av lämpliga sanktioner.673 Instrumenten 
kan beskrivas ha dubbla syften där skyddet av individen är det ena.

ILO antog år 1978 konvention (143) om migrerande arbetstagare, vilken 
behandlar åtgärder för att respektera de grundläggande mänskliga rättigheter-
na för alla migrerande arbetstagare, inklusive illegala sådana.674 Konventionen 
anger bland annat att kontrakterande stater ska vidta nationella åtgärder som 
rör administrativa, civilrättsliga och straffrättsliga påföljder för smugglare, för 
dem som anställer illegala invandrare och för dem som assisterar.675 Dessa två 
konventioner från ILO har fått liten anslutning och måste än så länge anses 
ha haft begränsad betydelse för skyddet av människohandelns offer.676

Av större betydelse för skyddet av migranter vid fall om människohandel 
är FN:s flyktingkonvention från år 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll.677 
Konventionen definierar vem som är flykting, flyktingars rättigheter, samt 
medlemsländernas skyldigheter. I konventionen definieras en flykting som 
en person:

”… som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 
religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och 
som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund 
av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet”.678

Människohandel ska enligt flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll 
inte per se tolkas som tillräcklig grund för erkännande av flyktingstatus. Om 
det finns välgrundad risk för förföljelse vid återvändandet kan ett sådant 

671 ILO Convention No. 97 on Migration for Employment.
672 ILO Convention No. 97 on Migration for Employment, artikel 11(1) och (2).
673 Bilagorna kan dock, var för sig eller tillsammans, uteslutas från ratifikation av kontrakte-
rande stater. ILO Convention No. 97 on Migration for Employment, artikel 8 i bilaga I och 
artikel 13 i bilaga II, se vidare Scarpa, 2008, s. 133 ff.
674 ILO konvention nr 143 om migrerande arbetstagare.
675 ILO konvention nr 143 om migrerande arbetstagare, artikel 2, 3 och 6.
676 Se Scarpa, 2008, s. 134.
677 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning och 1967 års tilläggsprotokoll om 
flyktingars rättsliga ställning.
678 Flyktingkonventionen, artikel 1.
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anspråk dock vara rättfärdigat.679 I försök att stärka skyddet genom flykting-
konventionen och dess tilläggsprotokoll utfärdade FN:s flyktingkommissariat 
(UNHCR) prioriterade områden för nationella asylprocesser vilka beskrivs 
ska vara öppna för människohandelns offer, vilka sedan godkändes av FN:s 
generalförsamling.680

År 1990 antogs FN:s konvention om migrerande arbetares och deras famil-
jers rättigheter, som bidrar till såväl kampen mot gränsöverskridande män-
niskohandel genom att förbjuda varje form av slaveri och slavhandel som att 
förstärka offrens rättigheter.681 Konventionen reglerar grundläggande rättig-
heter för alla som arbetar i ett annat land än det egna, oavsett om de har giltiga 
dokument eller inte. De materiella delarna i konventionen avser komplettera 
redan existerande internationellt samarbete om migranters rättsliga skydd 
med avsikt att säkerställa samtliga gruppers lika tillgång till internationellt 
skydd. Genom konventionen upprättades särskilda åtgärder för att motverka 
illegal handel och olaglig anställning av migrantarbetare. Konventionen skulle 
kunna tillhandahålla ett långtgående skydd för de offer för människohandel 
som utnyttjas genom arbetskraftsexploatering, men då endast ett fåtal stater 
ratificerat konventionen kunde den inte träda ikraft förrän år 2003. Endast 
47 stater har ratificerat konventionen och av dessa är nästan samtliga utveck-
lingsländer, eller typiska ursprungsländer för människohandel. Inget EU-land 
har ännu ratificerat konventionen varför det inte heller ansetts innebära några 
direkta förändringar för utländska arbetstagare som utnyttjas i europeiska 
länder.682, 683

År 1999 tillsatte FN en särskild rapportör för migrerande arbetare som 
fick uppdraget att undersöka sätt att övervinna hinder för ett fullständigt och 
effektivt skydd för denna särskilt skyddsvärda grupp.684 Rapportören har flera 
gånger kommenterat frågan om människohandel och understrukit behovet av 
att skydda offren för sådana brott.685 Rapportören har därför betonat att stater 

679 UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within 
the context of art 1A(2) for the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the 
status of Refugees, (2002) UN Doc HCR/GIP/02/01 (6).
680 UNGA, Agenda for Protection, Addendum (2002) UN DocA/AC.96/965/Add.1, 11.
681 FN:s konvention om migrerande arbetares och deras familjers rättigheter 1990, arti-
kel 11, som är en omskrivning av artikel 8 i FN:s konvention om de medborgerliga och 
politiska rättig heterna.
682 Information hämtat från FN:s Treaty Collection, 2012-10-11.
683 United Nations Treaty Collection, information hämtad 2013-10-19.
684 UNCHR Resolution 44 (1999) UN Doc E/CN.4/RES/1999/44(3).
685 Gabriela Rodríguez Pizarro från Costa Rica, var särskild rapportör mellan åren 1999 och 
2005.
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bör vidta sådana åtgärder som ger offer för människohandel juridisk rättslig 
hjälp, skydd, möjlighet till rehabilitering och återanpassning i ursprungs-
landet, särskilt genom att stärka kvinnors ekonomiska roll.686

Att människohandel, människosmuggling och smuggling av migranter ofta 
har behandlats tillsammans har dock påverkat offrens möjlighet till skydd. 
Det skydd offren för människohandel är berättigad till kan gå förlorat efter-
som individer som smugglas ofta betraktas som icke önskvärda och stater 
därmed inte är benägna att ge dem skydd.687

3.5 Särskilt skydd för människohandelns offer
Skyddet av människohandelns offer har berörts i flera internationella överens-
kommelser, ofta med avsikt att skydda kvinnor och barn eller särskilt skydd 
mot vissa former av utnyttjande. De allmänna mänskliga rättigheterna och de 
som avser skydda någon av de skyddsvärda grupperna anses inte bereda offren 
för människohandel enhetligt eller tillräckligt skydd. Av den anledningen 
har särskilda internationella instrument skapats om mänskliga rättigheter för 
samtliga människohandelns offer. Det är dock inte vanligt förekommande 
med instrument om de mänskliga rättigheterna som är direkt kopplat till 
handeln med människor och samtidigt inkluderar samtliga olika offergrup-
per. Det mest betydelsefulla instrumentet i en svensk kontext är Europarådets 
konvention mot människohandel.

3.5.1 Europarådets konvention mot människohandel
Efter att Europarådets ministerkommitté uppmanats i rekommendation om 
våld mot kvinnor från år 2000 att skapa ett rättsligt bindande instrument i 
syfte att skydda människohandeln offer, inleddes i september 2003 arbetet 
att utarbeta en europeisk konvention mot människohandel med avsikt att 
stärka offrens rättsliga skydd.688 År 2005 antog Europarådet konventionen, 
och denna öppnades för anslutning samma år. Konventionen trädde dock i 
kraft först år 2008.689

686 UNCHR, Report submitted by Ms. Gabriela Rodríguez Pizarro, Special Rapporteur on 
the human rights of migrants, Addendum, Burkina Faso’ (2006) UN Doc E/CN.4/2006/73/
Add.2 (95).
687 UNCHR, Report of the Special Rapporteur, Ms. Gabriela Rodríguez Pizarro, sub-
mitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2000/48 (2001) UN Doc  
E/CN.4/2001/82 (2).
688 Council of Europe recommendation 1450 (2000) Violence against women in Europe.
689 Europarådets konvention om bekämpande av handel med människor, ETS nr 197.
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Konventionen anses vara ett landmärke för det internationella samarbetet 
att skydda människohandelns offer. Denna förklarar handel med människor 
som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en kränkning av människors 
värdighet och integritet. Konventionens övergripande syfte är att konstruera 
ett fullständigt regelverk vad gäller skydd och hjälp till människohandelns 
offer, garantera effektivare brottsutredningar och åtal samt främja interna-
tionellt samarbete.690 I konventionen stärks skyddet för offrens privatliv och 
konventionsparterna ska inrätta speciella åtgärder för att identifiera offren. 
Offer som vistas illegalt på en parts territorium ges enligt konventionen rätt 
till en period av återhämtning och reflektion utan krav på medverkan vid 
en eventuell rättslig process samt möjligheter att erhålla uppehållstillstånd. 
Konventionen anger även att offren har rätt till kompensation för skada de 
lidit, återvändande eller repatriering.691

Konventionens definition av människohandel har flera likheter med FN:s 
definition i Palermoprotokollet och inkluderar tvångsarbete, slaveri och slaveri-
liknande förhållanden och avlägsnande av organ. Behovet av internationell 
konsensus gjorde det nödvändigt att bygga på denna redan globalt antagna 
definition.692 Liksom i Palermoprotokollet är sålunda brott enligt konventio-
nens definition fullbordat innan den konkreta exploateringen har ägt rum. 
Människohandeln behöver dock inte vara av gränsöverskridande karaktär eller 
ha vidtagits med inblandning av en organiserad kriminell sammanslutning.693

Även om konventionens definition av människohandel liknar Palermo-
protokollet är konventionen i några avseenden mer precis. I konventionen 
definieras till exempel brottsoffer som varje fysisk person som är utsatt för 
människohandel.694 Vidare syns tolkningen av samtycket vara snävare i kon-
ventionen än vad som följer av protokollet. Samtycke från offret beskrivs 
sakna betydelse i de fall något av de otillbörliga medlen använts. Genom att 
inkludera ekonomisk sårbarhet eller sårbarhet till följd av sexuella övergrepp, 
eller utnyttjandet av ekonomisk osäkerhet eller fattigdom som otillåtna medel 
utökas också betydelsen av samtyckesregeln.695

Konventionen ser likt protokollet människohandel som en kedjebrottslig-
het och inkluderar dessutom viss exploatering som sker genom tredje part. 
En sådan exploatering skulle kunna vara den som köper sexuella tjänster eller 

690 Europarådets konvention, artikel 1 p. 1.
691 Europarådets konvention, artiklarna 11–17.
692 Explanatory Report, 2005, p. 72.
693 Europarådets konvention, artikel 2.
694 Europarådets konvention, artikel 4 e.
695 Se Europarådets konvention, artikel 4(a) samt Explanatory Report, 2005, § 84.
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anställer ett offer för människohandel genom tvivelaktiga förhållanden. Kon-
ventionsparterna ska överväga att vidta lagstiftnings- och andra åtgärder för 
att kriminalisera personer som utnyttjar en annan person trots vetskap om att 
denne är ett offer för människohandel.696 För att vara straffbar ska således gär-
ningen ha vidtagits med vetskap om att personen från vilken tjänsten köptes 
var offer för människohandel, vilket befaras medföra bevissvårigheter. Större 
ansvar läggs på människohandelns destinationsländer och innebär långt-
gående ansvar för kriminalisering och polisiära åtgärder. Konventionen adres-
serar således tydligt efterfrågan som en av människohandelns bakomliggande 
orsaker, till skillnad mot den roll dessa aspekter givits i FN:s protokoll.697

Det sagda visar att en koppling görs i konventionen mellan den exploate-
ring brottsoffret utsätts för genom människohandelsbrottet, och den köpande 
part till vilken offrets tjänster tillhandahålls. Då konventionen rör människo-
handel för alla former av exploatering är inte heller efterfrågandeaspekten 
fokuserad enbart på sexuell exploatering. Det som tidigare beskrivits som 
nationella angelägenheter införs härmed i det internationella samfundets 
angelägenheter genom att beskriva det som en avgörande orsak till människo-
handel. Detta tillägg kan även tolkas som en utvidgning av de straffrättsliga 
åtagandena kring människohandel i destinationsländerna.

I Europarådets konvention görs ett tydligt avståndstagande från en norma-
lisering av prostitution, men samtidigt lämnas möjlighet att utforma nationell 
lagstiftningen där prostitution ses som ett arbete.698 Syftet med konventionen 
ska därför inte tolkas vara att förhindra offer för människohandel att fort-
sätta en sysselsättning eller att förhindra deras sociala rehabilitering, utan att 
bestraffa en part som är delaktig i exploateringen av offer för människohan-
del.699 Skrivningen tyder på att den inhemska prostitutionen fortfarande är 
en känslig politisk fråga med tydliga motsättningar länder emellan. Genom 
att inrikta åtgärderna mot straffrättsliga åtaganden undkommer medlems-
staterna ansträngningen att försöka enas i frågor om hur prostitution ska  
uppfattas.

Där Palermoprotokollet kan sägas sätta kampen mot organiserad brotts-
lighet främst är Europarådets konvention ett instrument till skydd för off-
rens mänskliga rättigheter.700 Europarådets konvention har formulerats i 

696 Europarådets konvention, artikel 19.
697 Explanatory Report, 2005, p. 235, jfr prop. 2002/2003:146 om Sveriges tillträde till 
Förenta  nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, avsnitt 6.2.1.
698 Vilket blev aktuellt bl.a. för Tyskland och Holland, se vidare Westerstrand, 2008, s. 276 f.
699 Explanatory Report, 2005, p. 233.
700 Explanatory Report, 2005, p. 125.
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mer förpliktigande termer vad gäller skyddet för människohandelns offer än 
protokollet. Med detta sagt ska det också framhållas att artiklarna i konven-
tion är av olika karaktär, där vissa utgör målsättningar medan andra inne-
håller krav på staterna att vidta vissa åtgärder. Flertalet av medlemsländerna 
som deltog under förhandlingarna uttryckte en oro över att bestämmelser 
om särskild behandling av människohandelns offer skulle äventyra natio-
nella arbeten mot migration. Av bland annat den anledningen sträcker sig 
det rättsliga ansvaret för människohandelns offer inte lika långt som män-
niskorättsaktivisterna hade önskat.701

Konvention bygger på principer fastställda i rekommendationen om män-
niskohandel för sexuellt utnyttjande och har därför ett starkt jämställdhetsper-
spektiv. Av den anledningen är flera av konventionens åtgärder att förhindra  
och bekämpa människohandel konstruerade för att motverka diskriminering. 

Det betonas att det med jämställdhet mellan kvinnor och män inte bara avses 
åtgärder mot diskriminering, utan att också positiva åtgärder för att tillför-
säkra kvinnor deras rättigheter.702

Konventionen ska inte inverka på rättigheter eller skyldigheter som följer 
av andra internationella instrument. Konventionen avser inte heller inverka 
på rättigheter och åtaganden enligt andra internationella instrument vilka ger 
bättre skydd och hjälp till offer för handel med människor.703 Konventionen 
är snarare avsedd att komplettera och förbättra det skydd som ges i existerande 
överenskommelser och utveckla de normer som ingår däri.704 En viktig del av 
konventionens förstärkta skydd utgörs av de övervakningsmekanismer som 
ska se till kontrakterande staters efterlevnad. Genom konventionen inrättas 
två övervakningsmekanismer: en tekniskt orienterad Group of Experts on 
Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), och en mer politiskt 
orienterad kommitté för parterna, som är direkt kopplad till Europarådets 
ministerkommitté.705 Europarådets konvention mot människohandel är på 
detta sätt förmodligen det internationella instrument som bereder det star-
kaste rättsliga skyddet för människohandelns offer i svensk kontext.

701 Se vidare Gallagher, 2010, s. 119 ff.
702 Europarådets konvention, artikel 3 och 17.
703 Europarådets konvention, artikel 40 p. 1.
704 Europarådets konvention, artikel 39.
705 Se vidare om övervakningen av konventionen i Gallagher, 2010, s. 473 ff.
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3.5.2 Skydd mot särskild typ av exploatering
Flera av de utnyttjandeformer som inkluderas i definitioner om handel med 
människor har även kommit att behandlas inom mer specificerade internatio-
nella instrument som ytterligare förstärker skyddet för offren. Tvångsarbete 
och organhandel är två sådana av de utnyttjandeformer.

3.5.2.1 Tvångsarbete
Redan år 1930 antog ILO konvention (29) om förbud mot tvångs- och straff-
arbete, vilken definierade företeelsen som:

”varje arbete eller tjänst, som avfordras en person under hot om något slag 
av straff och till vars utförande ifrågavarande person icke erbjudit sig av fri 
vilja”.706

Konventionen avser skydda individen från att utnyttjas i statligt tvångsarbete, 
men inkluderar även arbetsförhållanden mellan individer som regleras av sta-
ten.707 Konventionen gör ingen direkt koppling till människohandel eller 
slaveri men anger två kriterier för tvång- eller obligatoriskt arbete: ett om hot 
av straff och ett om ofrivillighet. Detta kan liknas med, och appliceras på, 
internationella instrument om människohandel.708 I ILO:s konvention (105) 
om avskaffande av tvångsarbete från år 1957 skärps förbudet mot tvångs-
arbete. Konventionen har sedan beskrivits som en av ILO:s åtta kärnkonven-
tioner och tillmäts således särskild vikt. Det förtydligas att tvångsarbete är att 
betrakta som missbruk för politiska eller ekonomiska syften.709

Efter andra världskriget ökade det internationella samfundets oro för 
utnyttjade av arbetskraft. Åtgärder i syfte att förhindra exploatering av utländ-
ska arbetares rättigheter diskuterades, och år 1990 antog, som redan nämnts, 
FN:s generalförsamling den internationella konventionen för skydd av rät-
tigheter för alla gästarbetare och deras familjemedlemmar.710 

706 ILO:s konvention nr 29 om förbud mot tvångs- och straffarbete, artikel 2(1). Definitio-
nen innehåller även undantag för främst tjänster av militär karaktär och för dömda fångar, 
artikel 2(2).
707 ILO:s konvention nr 29 om förbud mot tvångs- och straffarbete, artikel 4(1).
708 Belser, De Cock och Mehran, ILO, 2005, s. 7 ff.
709 ILO:s konvention nr 105 angående avskaffande av tvångsarbete, artikel 1.
710 FN:s Internationella konventionen för skydd av rättigheter för alla gästarbetare och deras 
familjemedlemmar, 1990.
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3.5.2.2 Handel med organ
En grupp av människohandels offer som länge förbisetts är de som drabbats av 
handel med organ.711 Att handel med organ ska kategoriseras som människo-
handel är inte självklart, men efter att ha inkluderats i Palermoprotokollets 
definition ska samma skydd gälla även dessa offer.

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna berörs organhandel, 
om än inte i en människohandelskontext. Det tydliggörs att var och en har 
rätt till fysisk och mental integritet, vilket inkluderar ett förbud mot att låta 
människokroppen och dess delar utgöra en källa till ekonomisk vinning.712 
År 2007 uppmärksammade EU denna inom människohandeln bortglömda 
grupp även genom ett meddelande om organdonation och transplantation.713 
Kommissionen har gjort bedömningen att organhandeln är relativt blygsamt 
förekommande i Europa men att det rör sig om en mycket allvarlig politisk 
och etisk fråga.714

Efterfrågan av mänskliga organ driver organiserad kriminella grupper att 
leta efter och avlägsna organ hos människor i utvecklingsländer för att sedan 
sälja dessa till personer i bland annat europeiska länder. Offren för organhandel 
befinner sig således sällan inom den Europeiska unionen och omfattas heller 
inte av sådant eventuellt skydd. Efterfrågan av organ anses inte utgöra ett 
problem i en människohandelskontext inom EU varför det inte heller ansetts 
behöva åtgärdas.715 Kommissionens meddelande om organdonation och trans-
plantation syftar därför bland annat till att öka tillgången på organ och säker-
ställa att organen är av hög kvalitet. Av den anledningen avses också olaglig 
handel med organ behöva bekämpas. Det bör således tydliggöras att det är de 
individer vilken organdonationen eller transplantationen avser hjälpa som är 
det primära skyddsintresset i meddelandet och inte människohandelns offer.

År 2004 antog Europarådet rekommendationen om handel med organ 
vilken inkluderade en vid definition av företeelsen och vidgade synen på män-
niskohandel i en europeisk kontext.716 Rekommendationens syfte förklarades 
vara att uppnå större enhetlighet mellan medlemsstaterna och att detta skulle 

711 Joint Council of Europe and United Nations study: Trafficking in organs, tissues and cells 
and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, 2009.
712 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 3 p. 2 c.
713 Meddelande från kommissionen om organdonation och transplantation: politiska insat-
ser på EU-nivå, KOM(2007) 275 slutlig.
714 Meddelande KOM(2007) 275 slutlig, p. 2.3.
715 Se bl.a. EU:s rambeslut från år 2002 där handel med organ inte inkluderades i definitio-
nen som en typ av utnyttjande.
716 Europarådets rekommendation 7 (2004) om handel med organ.
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ske, bland annat genom antagandet av gemensamma åtaganden på hälso-
området. Rekommendation förklaras inte bygga på de instrument på områ-
det som behandlar människohandel utan istället vara en fortsättning på det 
internationella arbetet inom medicinsk rätt.717

Av särskild vikt för människohandelns offer är istället Europarådets kon-
vention om skydd av mänskliga rättigheter och värdighet avseende tillämp-
ningen av biologi och medicin från år 1996, samt dess tilläggsprotokoll om 
transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung.718 Enligt 
bestämmelserna om förbud mot handel av organ och vävnader samt den 
mänskliga kroppen och dess delar, får handeln inte ge upphov till ekonomisk 
vinning eller annan fördel.719 Avsikten med konventionen har beskrivits vara 
att slå fast giltigheten av de grundläggande principerna om respekt för mänsk-
liga rättigheter och människovärdet i sig, samt ange riktlinjer för hur dessa 
principer ska kunna upprätthållas inom medicinsk forskning, med hänsyn till 
vetenskapens snabba utveckling.720

Konventionen riktar sig dock främst till det allmänna och går inte när-
mare in på frågan om den enskildes förhållande till andra enskilda personer. 
Principiella frågor om konventionens tolkning ska kunna behandlas av Euro-
padomstolen för mänskliga rättigheter, vilken däremot inte är tillämplig i 
konkreta fall.721

I och med EU:s direktiv från 2011 har även handel med organ kommit 
att definieras som människohandel inom EU. Ifall de regionala åtgärder som 
beslutas inom EU kommer att vara tillämpbara i fall om människohandel för 
avlägsnande av organ återstår dock att se.

717 T.ex. Europarådets resolution (78)29 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
ifråga om avlägsnande och transplantation av ämnen av mänskligt ursprung, som antogs av 
Europarådets ministerkommitté den 11 maj 1978. Det gäller även den slutliga texten till 
den 3: e konferensen för europeiska hälsovårdsministrar (Paris, 16–17 November 1987) och 
Världshälsoorganisationens resolution WHA 42,5 om att fördöma köp och försäljning av 
organ av mänskligt ursprung.
718 Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin (ETS 164), 1996, 
särskilt artiklarna 19 och 20.
719 Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin, artiklarna 21 och 22.
720 Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin, ingressen.
721 Se vidare Rynning, 1997, s. 311–319, 331–337, 344–347.
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3.6 Ett omfattande skydd (?)
De mänskliga rättigheterna har satt nya ramar för staters uppförande mot 
individer. Det har även förändrat förutsättningarna för internationellt sam-
arbete. Människohandelns offer har ett relativt omfattande internationellt 
skydd genom till vis del folkrättsliga och EU rättsliga regleringar, men främst 
genom de mänskliga rättigheterna. Flertalet av dessa rättigheter gäller dock 
endast särskilt skyddsvärda grupper av kvinnor och barn eller de som utnytt-
jats för sexuella ändamål.

Den statliga säkerheten som utgör grunden för de internationella instru-
ment som beskrivs i kapitel två är fortfarande det primära intresset inom 
internationellt samarbete.722 I och med att säkerhetsbegreppet utvidgats har 
även den enskilda individen kommit att beaktas inom säkerhetsdiskussio-
ner. Individens säkerhet har ansetts vara en förutsättning för statlig säkerhet, 
vilken främjas bättre om den integrerades i angelägenheter om utveckling, 
humanitärt stöd och mänskliga rättigheter.723 En föreställning om säkerhet 
som sätter den enskilde individen främst kallas mänsklig säkerhet och definie-
ras som:

”… to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human 
freedoms and human fulfillment … it means protecting people from critical 
(severe) and pervasive (widespread) threats and situations …”.724

Även om förändringen av säkerhetsbegreppet, med fokus på individer istäl-
let för på stater, som sådan inte kan anses som kontroversiell, så innebär det 
en förändrad syn på det internationella samarbetet.725 Istället för att endast 
suveräna stater med territoriala gränser anses berättigade till säkerhet erkänner 
synen om mänsklig säkerhet individen som det primära skyddsändamålet.726

När det traditionella synsättet på statlig säkerhet primärt är inriktad på för-
svar, används åtgärder för att stärka den mänskliga säkerheten genom att hitta 

722 Zedner, 2009, s. 40.
723 Se t.ex. Lee, 2007, s. 9, Ramcharan, 2002, s. 10 ff., The Commission on Global Gover-
nance, Our Global Neighborhood, 1995, s. 338.
724 Report of the Commission on Human Security, Human security – now, 2003, s. 4. Det 
har ansetts att begreppet mänsklig säkerhet fått en medvetet vid definition utan konkreta 
gränser för att kunna tillmötesgå alla eventuella hot som kan tänkas uppstå. Det finns risk att 
begreppet därmed blir för oprecist för att kunna användas i praktiken. Begreppet mänsklig 
säkerhet har bl.a. blivit kallad ”slippery by design” och kritiserats för dess breda och vaga 
definition som medför att det saknas analytisk klarhet, Zedner, 2009, s. 43.
725 Ramcharan, 2002, s. 10 ff.
726 Zedner, 2009, s. 40.
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lösningar till osäkerhetens ursprung.727 Det gäller även de delar av de traditio-
nellt folkrättsliga instrument som till viss del avser att skydda människohan-
delns offer. Som tidigare nämnts kan åtgärder till skydd för människohandelns 
offer kategoriseras utifrån om de avser att skydda individer från att bli utsatt för 
brott eller avser att stödja och hjälpa de som redan utsatts för brott.728

Skyddet från att bli utsatt för människohandeln har kommit att utgöras 
av främst preventiva åtgärder och diskuteras i termer av mänsklig säkerhet. 
Detta ska åtgärdas genom ökad jämställdhet, bekämpning av fattigdom, dis-
kriminering och främjande av social rättvisa.729 Att se människohandel som 
ett hot den mänskliga säkerheten gör det möjligt att se problemet från ett 
annat perspektiv, där preventiva sociala-, politiska- och hälsoaspekter kan 
lyftas. Mänsklig säkerhet bidrar till att förstärka detta förebyggande arbete 
att skydda individer från att utsättas för människohandel, då särskilt utsatta 
grupper uppfattas vara i ökad risk.730 Ett sådant synsätt innebär att se bort-
om det enskilda brottsoffret, och istället se till konsekvenser för samhället.731 
Samtidigt är det främst nationella intressen såsom politiska och sociala som 
beskrivs vara skyddsvärda.

Flertalet mänskliga rättigheter som berör det preventiva arbetet att skydda 
människohandelns offer är att beskriva som målinriktade. Med målinriktade 
åtgärder menas i detta sammanhang att medlet inte är specificerat utan istället 
angetts som målformuleringar. Med utgångspunkt i målangivelsen ska sedan 
staterna finna medel för att uppnå målen.732 De rättigheter som anges i sådana 
instrument är således inte utkrävbara rättigheter som offren kan ta del av utan 
snarare politiska målsättningar som stater ska sträva efter att uppnå.733

Brottsofferinriktade åtgärder, som avser stödja och hjälpa de som redan 
utsatts för brott, kategoriseras oftare som juridiska rättigheter som kan utkrä-
vas av enskilda individer. Sådana rättigheter är dock inte lika vanligt förekom-
mande i internationella instrument till skydd för människohandelns offer.734 
Brottsofferinriktade åtgärder tillkommer endast den som blivit utsatt för brott 

727 Letschert och van Dijk, 2012, s. 3.
728 Doak, 2008, s. 37 f.
729 Se t.ex. Kvinnokonventionen, Brysselförklaringen, FN:s protokoll mot försäljning av 
barn, ILO konvention nr 182 och Europarådets konvention mot människohandel.
730 Doak, 2008, s. 38 f. om skydd mot att bli brottsoffer.
731 Shelley, 2009, s. 10.
732 Johansson, 2011, s. 124, Wennström, 2008, s. 122, Hydén, 1992, se vidare om målinrik-
tade åtgärder i kap. 6.
733 Se Doak, 2008, s. 245 ff.
734 Gallagher, 2010, s. 354.
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varför de rättigheter som denna kan tänkas erkännas sällan är preventiva till 
skillnad från flera andra mänskliga rättigheter som offer för människohandel 
berörs av.

Offren för människohandel erkändes genom Europarådets konvention mot 
människohandel en stark rättslig ställning till skillnad från såväl tidigare som 
senare internationella instrument mot människohandel.735 Konventionen 
anger till exempel tydligt att offren ska ha rätt till en period av återhämtning 
och reflektion utan krav på medverkan vid en eventuell rättslig process till 
skillnad från andra liknande internationella regleringar.736 Rätten att med-
verka vid rättegång har i de flesta instrumenten angetts i generella termer, 
vilka anslutna stater inte nödvändigtvis måste beakta, ifall inte offren även är 
att betrakta som vittnen.737 Även om Europarådets konvention ställer högre 
krav på anslutna stater att bereda stöd och skydd till människohandels offer 
sker detta inte på bekostnad av de straffrättsliga aspekterna. Konventionen har 
ett tudelat syfte att dels stärka offrens skydd och dels sörja för bättre lagstift-
ning och förbättringar av regionalt brottsbekämpande. Det tudelade syftet 
anges vara anledningen till att det ens var möjligt nå överenskommelse om 
det förstärka skyddet för offren.738

Rätt till upprättelse utgör en liten del av de brottsofferinriktade åtgärderna 
som anges i de internationella instrumenten om skydd för människohandelns 
offer. Rätt till upprättelse anges i vissa fall endast som ekonomisk ersättning 
men kan även betyda att brottsoffret får sin kränkning erkänd och får upp-
leva att kränkningen hanteras och värderas på ett rättvist sätt.739 Upprät-
telse beskrivs som det beaktansvärda brottsofferintresset och en av de centrala 
principerna inom det straffrättsliga systemet. Det kan därför anses anmärk-
ningsvärt att internationella instrument mot människohandel kommit att 
konstrueras med kriminalisering som medel utan sådan hänsyn.740

Som tidigare beskrivits innehåller internationella instrument ett relativt 
omfattande skydd för människohandelns offer. Eftersom flera av de skydds-
åtgärder som skapats som en del av de mänskliga rättigheterna eftersträvar ett 
upphörande av ett tillstånd eller en framtida förbättring utan konkreta medel 

735 Som jämförelse kan Palermoprotokollet och EU:s direktiv från år 2011 nämnas, se vidare 
Gallagher, 2010, s. 119.
736 Se Europarådets konvention mot människohandel, artikel 13 och jfr Palermoprotokollet 
artikel 7 och EU:s direktiv 2004/81/EG artikel 6.
737 Doak, 2008, s. 250, Obokata, 2006, s. 158.
738 Se vidare Gallagher, 2010, s. 122.
739 Dir. 2011:31, Burman, 2011, s. 279 ff. och 290.
740 Se Doak, 2008, s. 207.
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är de lätta för stater att acceptera. Dessa åtgärder är dock svåra att implemen-
tera i nationell lagstiftning.741 Det faktiska skyddet för de som faller offer för 
människohandel är således mer begränsat. Staters vilja att förverkliga rättig-
heterna är i slutändan vad som ytterst avgör skyddet av människohandelns  
offer.742

741 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 234 ff.
742 För exempel och vidare diskussion se Scarpa, 2008, s. 84.
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4.1 Inledning
Med anledning av att handeln med människor är en företeelse som beskrivits 
på ett diversifierat sätt med olika skyddsaspekter har också internationella 
instrument skapats av olika organisationer med olika syften.743 Människohan-
del kan därför beskrivas som ett komplext problem vilket lett till en mångfald 
av potentiella lösningar för enskilda stater att beakta, där instrumenten har 
olika inbördes rättslig dignitet med rättsnormer av större eller mindre prio-
ritet.744

Internationella instrument blir oftast tillämpliga först efter att de införlivas 
i nationella rättssystem och beroende på hur instrument är konstruerade och 
i vilket sammanhang de har skapats uppkommer olika förutsättningar för 
nationell efterlevnad. Dessa förutsättningar kan exempelvis vara genom vil-
ken organisation överenskommelsen skapats, vilka ämnes- eller rättsområden  
instrumentet omfattar, vilka intressen och vilka objekt som skyddas, vilka 
specifika åtgärder som anges samt vilken rättslig dignitet instrumentet samt 
åtagandena har.745 Det har pågått en ständig avvägning av hur åtgärderna 
mot handel med människor har utformats och mot vilka skyddade objekt 
de riktats. Det har främst aktualiserat frågan om hur statliga intressen att 
motverka hot ska kunna tillvaratas samtidigt som skyddet av individen inte 
går förlorat.

I det här kapitlet diskuteras förutsättningar för svensk implementering 
av internationella instrument om människohandel. I de följande kommer 
dessa förutsättningar att diskuteras utifrån staters möjlighet till egna val i 

743 Gallagher, 2010, s. 461.
744 Se vidare Raustiala och Slaughter, 2002, s. 454 f., Shelton, 2003, s. 171, Gallagher, 2010, 
s. 463.
745 De faktorer för nationell efterlevnad som vanligvis brukar hänvisas till anges i Raustiala 
och Slaughter, 2002, s. 545 ff., se också Shelton, 2003, s. 171 och Finnemore och Sikkink, 
1998, s. 909 ff.
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ett internationellt regulativt kaos, betydelsen av förhandlingstekniker inom 
det internationella samarbetet samt vikten av rättslig dignitet och övervak-
ningsmekanismer. Genom att analysera internationella åtgärder mot män-
niskohandel utifrån dessa förutsättningar kan sedan eventuella internationella 
prioriteringar av intressen och skyddade objekt också utläsas.

4.2 Förutsättningar för nationell efterlevnad
Internationella överenskommelser anger de politiska mål som ska uppfyllas 
nationellt, och i vissa fall anges det även med vilket medel målet ska upp-
nås. Suveräna stater är i grunden fria att välja vilka överenskommelser de 
ska ingå och även hur de sedan ska implementeras nationellt. Det är därför 
av vikt att beskriva de faktorer som avgör vilka internationella normer som 
implementeras.746 Som utgångspunkt antas att stater mer effektivt imple-
menterar internationella rättsregler som klart, entydigt och detaljerat anger 
vilka nationella åtgärder som krävs för att möta överenskomna skyldigheter.747 
Samspelet mellan politiska mål, rättsliga åtaganden och genomförande med 
hjälp av rättsliga medel avgör på så sätt hur nationell implementeringen av 
internationella instrument om människohandel genomförs.748

4.2.1 Ett regulativt kaos
Nationell implementering har kommit att kompliceras i och med att interna-
tionella samarbeten har expanderat vad gäller omfång, vilka frågor som berörs 
och vilka objekt som ska skyddas.749 Med det stora antal internationella bi- 
och multilaterala avtal om handeln med människor som följt efter fördraget 
som slöts vid Wienkongressen år 1815 har det internationella regelverket 
kommit att växa till ett spretande och svåröverskådligt system.750 De alltfler 
internationella regelverken mot handel med människor har inneburit poli-
tiska splittringar i särskilda frågor.751 Den internationella rättens allmänna 

746 Shaw, 2008, s. 6 ff.
747 Se vidare om teorier om efterlevnad i Gallagher, 2010, s. 461 ff.
748 Gallagher, 2010, s. 465.
749 Se Alston och Goodman, 2013, s. 81 f., Bring, 2012, s. 28, Shaw, 2008, s. 9 ff., 44, 94, 
Hafner, 2000, s. 143. Se också Ashworth, Zedner och Tomlin, 2013, om utbredningen av 
internationell straffrätt.
750 Bara under 1800-talet slöts mer än 300 bi- och multilaterala avtal mellan stater angående 
slavhandeln. Scarpa, 2008, s. 43. Se också Sawyer, 1986, s. 217.
751 Shaw, 2008, s. 6, 48, 65 f., Brownlie, 1987, s. 156.
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utbredning och mångfald har kommit att bidra till ett regulativt kaos, eller en 
så kallad fragmentisering.752

På grund av att det globala samarbetet har vuxit i omfattning beskrivs det 
ha blivit svårhanterligt med diversifierade problemområden och ett stort antal 
medlemsstater. Som en följd har internationella organisationer kommit att 
specialiseras inom olika rättsområden oberoende av varandra vilket lett till 
en utveckling av ”regionala-internationella delsystem”. Olika aktörer har på 
grund av människohandelns diversifierade natur haft möjlighet att definiera 
problemet utifrån deras respektive intressen. Internationella åtgärder mot 
människohandeln ser därför olika ut beroende på vilken organisation som 
skapat instrumentet, vilken dess agenda varit och vad medlemsstaterna ansett 
varit viktigt vid tillkomsten av instrumentet. Genom uppdelningen skapas 
relativt självständiga samarbeten med egna ramar för struktur och åtgärder.753 
Att internationella överenskommelser som berör handel med människor ingår 
i ett flertal av dessa olika rättsliga områden så som migration, straffrätt, arbets-
rätt och även om mänskliga rättigheter, innebär att regleringarna är sektorise-
rad och därmed svåra att förena i nationella rättssystem.754 Det stora antalet 
instrument mot människohandel ger stater större möjligheter att ansluta sig 
till de instrument som bäst tillvaratar dess egna intressen. Den internationella 
rättens uppbyggnad av flera delsystem anses därför utgöra risk för att enskilda 
individers materiella och processuella rättigheter blir lidande.755

Det finns både nackdelar och fördelar med en utveckling av regional-
internationella delsystem. Det innebär nackdelar avseende enskilda staters 
möjligheter att avgöra hur instrument från olika organisationer ska förhållas 
till varandra vad gäller målsättning, juridisk bundenhet och övervakning. En 
positiv effekt beskrivs vara att regionala organisationer ofta kan nå mer spe-
cifika överenskommelser som anger direkta rättsliga krav i frågor där globala 
instrument urvattnas till sitt innehåll genom vida definitioner, vaga formu-
leringar och begränsad rättslig dignitet. Regionala delsystem anses i detta 
avseende vara bättre anpassat till samarbete eftersom att det är färre stater 

752 Med fragmentisering avses mer exakt en ökande uppdelning av folkrätten i specialiserade 
underdiscipliner med universella, men inte nödvändigtvis förenliga, anspråk och en därav 
motstridig rättspraxis, se Hafner, 2000, s. 143 ff., samt Koskenniemi, 2006, s. 76.
753 Som exempel kan IOM, ILO och i ett europiskt sammanhang kan organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) nämnas som sådana aktörer. Se vidare Shaw, 2008, 
s. 47.
754 UNODC, 2010, s. 25, Stenhammar, 2008 b, s. 11.
755 Smith, 2005, s. 81, Hafner, 2000, s. 147 f.
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som ska enas, ofta av relativt homogen kulturell natur och att det är enklare 
att praktiskt genomföra dessa överenskommelser.

Sammantaget har åsikterna dock lett till en debatt om konsekvenserna av 
flertalet självständiga delsystem utan någon tydlig uppdelning sinsemellan av 
befogenhet. Det finns en oro att ökningen av specialiserade områden kan leda 
till normkonflikter mellan regionala system och inkonsekvens i tolkning och 
tillämpning av principer. Det finns en presumtion att normativa konflikter 
inte ska kunna uppstå då principen om lex specialis, speciallag prioriteras över 
allmän lagstiftning, och att en senare tillkommen lag har företräde för en 
äldre bestämmelse, lex posterior, även gäller i förhållande mellan internatio-
nella överenskommelser. Dessa principer är tillämpningsbara för att reda ut 
normkonflikter mellan instrument från samma organisation. Det blir dock 
problematiskt då flera organisationer skapat vad som kan kallas speciallagar 
som reglerar samma frågor men med olika syften. Då varje organisation är 
att betrakta som självständig gentemot andra organisationer är det dessutom 
svårt att hävda företräde för en norm genom lex posterior.756

Konflikter mellan normer från olika organisationer har även kommit att 
aktualisera sekundära regler om de materiella delarnas införlivning och över-
vakning, vilka också dem är svåra att lösa genom allmänna principerna om lex 
specialis eller lex posterior. Särskilt regionala organisationer inrättar särskilda 
sekundära regler om övervakning av nationell efterlevnad, vilka ofta ställer 
högre krav än de allmänna reglerna. Eftersom de flesta regionala reglerna 
begränsas till instrumentets materiella regler som rättslig grund för bedöm-
ningen av konflikten leder det till ytterligare fragmentisering. Att interna-
tionella överenskommelser som tillfogats särskilda övervakningsmekanismer 
har vuxit till antalet komplicerar således möjligheten till helhetssyn och en 
övergripande övervakning.757

Denna icke-hierarkiska sammanställning av bestämmelserna har resulterat 
i en komplex och okoordinerad rättslig struktur med en mångfald av normer 
från olika organisationer vilka inte alltid är kompatibla vid implementeringen 
till nationella rättssystem.758 Människohandel är ett tydligt sådant exempel 
där flera organisationer skapat regleringar utifrån olika syften och med olika 
typer av övervakning. Att vid en nationell implementering i dessa fall avgöra 
vilket instrument som har företräde när olika intressen ska beaktas kan bli 

756 Shelton, 2003, s. 163 ff.
757 Se Shaw, 2008, s. 123, Koskenniemi, 2006, s. 76 samt Hafner, 2000, s. 143 ff. Se även 
Duphy, 1999, s. 791–807 samt Shaw, 1991, s. 39, Brownlie, 1983.
758 Hafner, 2000, s. 144 ff.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   146 2014-02-19   12:04



147

4 Internationella prioriteringar …

problematiskt.759 Avgörande blir då hur ett instrument formulerats och inom 
vilken organisation det upprättats. Regionala organisationer kan då beskrivas 
stå i överläge eftersom att, som tidigare visats, problem ofta uppstått vid för-
handlingar till globala traktat där flera aktörer ska enas om materiellt innehåll, 
rättslig dignitet och övervakning.760 

4.2.2 Konstruktiv tvetydighet
Som tidigare beskrivits antas tydliga och detaljerade regler som härrör från 
godkända processer efterlevas i större utsträckning än regler som inte upp-
fattas så.761 Det har dock inte alltid varit möjligt att kunna fastställa tydliga 
och detaljerade internationella förpliktelser. På grund av den internationella 
rättens  utbredning finns det en ständigt pågående spänning mellan dels allt 
fler staters politiska motsättningar, dels mellan en önskan om förändringar 
i systemet och bevarandet av redan etablerade regler. Därför eftersträvas allt 
oftare att nya normer ska vara flexibla och tillämpningsbara i ändrade förhål-
landen.762 Problem uppstår dock när normer konstrueras för att kunna anpas-
sas efter nya omständigheter samtidigt som de ska vara tillräckligt precisa 
för att kunna utkrävas och övervakas. Det är därför vanligt att instrument 
utarbetats med vad som kan beskrivas som konstruktiv tvetydighet.763

Konstruktiv tvetydighet kan beskrivas som en förhandlingstaktik eller tek-
nik vid upprättandet av internationella instrument, för att nå konsensus i en 
fråga trots att oenighet råder. Tekniken innebär att ett mångtydigt språkbruk 
avsiktligt används för att främja vissa politiska syften och uppnå överenskom-
melse. Det konstruktiva avser den omedelbara utvecklingen av ett politiskt 
mål, och inte instrumentets beskaffenhet. Konstruktiv tvetydighet återspeglar 
politiska sakförhållanden vid tidpunkten för ett avtal och är en bra indikator 
på att det föreligger skilda åsikter i en fråga, och i vissa fall även allvaret i 
motsättningarna.764

Det finns främst tre anledningar att använda konstruktiv tvetydighet vid 
internationella förhandlingar och formuleringar av normer. För det första 
kan konstruktiv tvetydighet användas om en fråga anses behöva ett snabbt 

759 Shelton, 2003, s. 163 f.
760 Se Voyiakis, 2010, s. 105 om de politiska incitamenten vid förhandlingar om internatio-
nella överenskommelser.
761 Gallagher, 2010, s. 462.
762 Shaw, 2008, s. 43.
763 Konstruktiv tvetydighet är en översättning av engelskans ”Constructive ambiguity”, en 
term som vanligtvis krediteras Henry Kissinger.
764 Berridge, 2003.
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avslut på grund av oroligheter eller annat överhängande hot. Konstruktiv 
tvetydighet kan då beskrivas som ett förhållningssätt i en förhandling för 
att dölja en oförmåga att lösa en tvistefråga där parterna fortfarande är långt 
ifrån varandra, och det kan göras på ett sätt där varje part kan hävda ett visst 
erkännande.765

För det andra kan användningen av konstruktiv tvetydighet bereda möjlig-
het för alla parter att hävda att en överenskommelse har uppnåtts om en viktig 
fråga, och därmed visa på bättre relationer för omgivningen. På grund av att 
det har varit svårt att nå överenskommelser om mänskliga rättigheter med 
hög rättsligt dignitet har användning av konstruktiv tvetydighet medfört att 
sådana internationella traktat skapats som lämnar stort utrymme för tolkning 
vid nationell implementering.766 Konstruktiv tvetydighet användes också i 
förhandlingarna till konventionen mot organiserad brottslighet då staterna 
inte kunde enas om en definition av begreppet organiserad brottslighet men 
ändå skapa ett instrument därom.767

För det tredje kan konstruktiv tvetydighet användas för att desarmera 
en kontroversiell fråga som annars riskerar att stjälpa en övergripande över-
enskommelse. Därmed kan internationellt samarbete förbättras vad gäller 
mindre känsliga frågor.768 Vid förhandlingar kring överenskommelser om 
handel med människor har frågan om inhemsk prostitution varit en sådan 
känslig fråga som ofta lämnats utanför överenskommelser då enighet inte 
kunnat nås. Användningen av konstruktiv tvetydighet möjliggör i sådana fall 
att beslut skjuts på framtiden och att alla parter slipper ta vissa svåra beslut 
samtidigt som framsteg kan göras vid diskussioner i andra frågor. Den olösta 
frågan kan sedan tas upp igen vid ett senare tillfälle, om den inte annulleras 
efter en tid.769

Åtgärder som rör människohandel torde inte föranleda nödvändighet att 
använda konstruktiv tvetydighet för att få ett snabbt avslut på grund av orolig-
heter eller annat överhängande hot, visa på bättre relationer för omgivningen 
eller desarmera en kontroversiell fråga. Ändå har användningen av konstruktiv 
tvetydighet varit relativt vanligt förekommande. Användningen av konstruk-
tiv tvetydighet sker främst vid upprättande av instrument inom det globala 
samarbetet om instrument för individens rättigheter.770 Det var tydligt redan 

765 Steadman, 2002, s. 10.
766 Weil, 1983, s. 415, Malanczuk, 1997, s. 157.
767 UNODC, 2010, s. 25.
768 Churchman, 1995, s. 10.
769 Steadman, 2002, s. 10.
770 Mitchell, 2009, s. 323.
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under förhandlingarna till FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. 
Kommissionen för mänskliga rättigheter, som gavs ansvaret för att utarbeta 
den allmänna förklaringen, var väl medveten om de skillnader mellan stater 
som skulle behöva hanteras. Strategin var därför att fokusera på normer eller 
regler, istället för frågor om rättslig bundenhet eller jurisdiktion. För att kunna 
attrahera kontrakterande stater formulerades flertalet artiklar medvetet vaga 
och oprecisa och därmed kunde en internationell konsensus skapas.771 På 
samma sätt har flertalet senare skyddsåtgärder för människohandelns offer 
kommit till stånd.

Konstruktiv tvetydighet ökar möjligheterna för en enskild stat att tolka inne-
hållet i en överenskommelse, vilket skulle kunna bidra till implementeringen 
påskyndas och effektiviseras. Att konstruera anpassningsbara instrument kan 
därför anses som positivt, om bestämmelserna förblir tillämpningsbara. Ett 
vitt tolkningsutrymme innebär dock också en osäkerhet om vad instrumentet 
egentligen stipulerar och anses därmed bidra till ett ökat regulativ kaos.772 
Oklarheter i överenskommelser genererar även efterföljande oenigheter inom 
den internationella rätten då sannolikheten till ytterligare försök att förhandla, 
förtydliga och enas om samma fråga får anses liten. Konstruktiv tvetydighet har 
därför en dubbelsidig karaktär och anses ska användas restriktivt och endast 
under exceptionella omständigheter.773

4.2.3 Rättslig dignitet och övervakning
Stater efterlever i allmänhet regler som utgör en rättslig förpliktelse kopplat 
till vissa sanktioner medan andra överenskommelser inte nödvändigtvis utgör 
anledning till någon konkret implementering.774 En fundamental princip 
för att ge den internationella rätten legitimitet är att överenskommelser ska 
kunna ses som rättsligt bindande. De flesta överenskommelser stater emellan 
innehåller dock uttalanden om gängse principer eller politiska mål som inte 
är avsedda att utgöra rättsligt bindande krav.775 Stater har då möjlighet att 
utifrån egna premisser avgöra vad som ska implementeras i nationell lagstift-
ning och därmed bli tillgängligt för medborgarna.776

771 Morsink, 2000.
772 Fortna, 2004.
773 Zartman och Berman, 1982, se även Mitchell, 2009, s. 323.
774 Gallagher, 2010, s. 462, Rustiala och Slaughter, 2002, s. 546.
775 Shaw, 2008, s. 903 ff., Shelton, 2000, s. 86.
776 Det finns ingen enhälligt antagen uppfattning eller accepterad definition av begreppet 
soft law. Det ska istället ses som ett sammanfattande begrepp för olika normer och instrument 
som inte kan uppfattas som rättsligt bindande. Det kan motsatsvis beskrivas utifrån vilka 
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Rättsligt bindande överenskommelser leder till internationellt ansvar 
för staterna och kan vara avgörande för reglernas efterlevnad. Reglerna om 
statsansvar innebär en möjlighet att påvisa och fastställa förekomsten av en 
överträdelse eller försummelse av en internationell förpliktelse. Överenskom-
melser som endast anger politiska målsättningar medför inte statsansvar, men 
bristande efterlevnad av överenskommelser accepteras ändå sällan utan sär-
skilda motivering för att undgå någon typ av repressalier.777 Vid nationell 
implementering av internationella instrument är således den rättsliga dignite-
ten en viktig faktor dels för att avgöra om stater anses ha krav att genomföra 
särskilda åtgärder, dels för att implementeringen av överenskommelsen ska 
kunna övervakas. Det är dock inte alltid enkelt att avgöra den rättsliga digni-
teten, eftersom den kan avse såväl normerna i ett traktat, som karaktären av 
ett instrument i sin helhet.778

I det första fallet är det innehållet i fördraget som avgör den rättsliga digni-
teten, oavsett instrumentets rättsliga karaktär. Som tidigare nämnts kan nor-
mer inom ett och samma instrument konstituera tre nivåer av rättslig dignitet:

a)  åtgärder som är tvingande, antingen absolut eller när särskilda villkor 
uppfyllts,

b) åtgärder som staterna måste överväga att vidta

c) åtgärder som är valfria.779

Vid eventuella normkonflikter ska i första hand principen om lex superior 
tillämpas för att avgöra företräde. Det innebär att normen med högst rättsliga 
dignitet har företräde.780 Den rättsliga digniteten av normer kan då utläsas 
genom att se till det språkbruk som använts i överenskommelsen. När ord 
som paragraf används istället för artikel, besluta istället för enas och borde istäl-
let för ska tydliggörs att normerna inte ska betraktas som rättsligt bindande.

Det andra fallet avser den rättsliga digniteten i överenskommelser som 
helhet oavsett det materiella innehållets beskaffenhet.781 Rättsligt bindande 

instrument som betraktas som traktat. Se Shaw, 2008, s. 265 ff., Birnie, 2002, s. 24–27, Gal-
lagher, 2010, s. 138 f., Sevastik (red.), 2009, s. 49.
777 Det skulle kunna utkrävas statsansvar för människohandel, men det får anses ytterst ovan-
ligt förekommande. Raustiala och Slaughter, 2002, s. 546.
778 d’Aspremont, 2008, s. 1084.
779 Se The Legislative Guide to the Palermoprotocol, p. 8, s. 248, Raymond, 2001, s. 4.
780 Hur den internationella sedvanerätten och formaliserade överenskommelser ska förhållas 
till varandra är än mer komplicerad. Sedvanerätt anses vara på samma, eller högre nivå av 
hierarkin inom den internationella rätten. 
781 Shaw, 2008, s. 906 f.
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instrument betecknas traktat och består främst av konventioner. Det är dock 
intentionen bakom en överenskommelse som är avgörande för dess rättsliga 
karaktär och inte hur den benämns.  

Internationella regleringar kan för enkelhetens skull delas in i två kategorier 
beroende på rättslig dignitet; rättsligt bindande regleringar, hard law, och 
icke-rättsligt bindande regleringar, soft law.782 Även om det talas om ett binärt 
system, som är rättsligt bindande eller inte, är skiljelinjen mellan hard law och 
soft law inte skarp. Allt fler rättsligt bindande normer förs in i instrument som 
inte är rättsligt bindande. Dessa normer får en karaktär av politiska krav som 
inte nödvändigtvis blir rättsligt utkrävbara.783 Regleringar av soft law karaktär 
kan beskrivas som skapande av nya normer i lagstiftning, vilka ännu inte blivit 
accepterad som juridiskt bindande. De kan i dessa avseenden beskrivas ha en 
föregripande effekt i det rättsliga beslutsfattandet som stödjande argument vid 
tolkningen av gällande rätt.784 Bestämmelser i instrument av soft law karaktär 
kan då användas för att utöka annat rättsligt material och därigenom ges infly-
tande utöver vad som avsetts. Det kan således finnas risk för att bestämmelser 
eller instrument som aldrig varit avsedda att skapa bindande förpliktelser ändå 
tolkas så, vilket anses vara till nackdel för den internationella rättens legitimi-
tet och genomslagskraft.785Samtidigt har tillsynsorgan inrättats för att över-
vaka efterlevnaden av icke rättsligt bindande regler.786 Effektiv övervakning 
och uppföljning av implementeringen av rättsakter med soft law karaktär är 
dock fortfarande sällsynt, likaså användning av sanktioner.

På liknande sätt innehåller traktat delar vars normer  är av soft law karak-
tär och således inte är rättsligt bindande. Med ett nytt internationellt för-
hållningssätt att bekämpa människohandel på ett mer övergripande sätt har 
ett och samma instrument allt oftare kommit att innehålla delar som avser 
skydda olika intressen.787 I flera av de internationella instrument som berör 
människohandel finns därför fokusområden med såväl individen som staten 
som skyddade objekt vilka konstruerats med olika rättslig dignitet.

Fråga om rättslig dignitet aktualiserats främst i instrument om mänskliga 
rättigheter då individens skydd utgör politiskt känsliga frågor som inkräktar 
på statens suveränitet eller innebär långtgående ekonomiska belastningar.788 

782 Se vidare Shelton, 2003, s. 146 ff.
783 Shelton, 2003, s. 168.
784 Akehurst’s (Malanczuk), 1997, s. 55.
785 d’Aspremont, 2008, s. 1084.
786 Shelton, 2003, s. 167 f.
787 Som t.ex. Palermoprotokollet, se vidare Askola, 2007, s. 4.
788 Raustiala och Slaughter, 2002, s. 551.
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Instrument om mänskliga rättigheter har därför utarbetas annorlunda jämfört 
med de traditionellt folkrättsliga som avser skydda statliga intressen. FN:s 
deklarationer om mänskliga rättigheter bottnar ofta i resolutioner, som an  tagits 
av FN:s generalförsamling. De mänskliga rättigheterna har därför beskrivits 
utgå från konsensus inom den så kallade eliten av det internationella samfun-
det istället för enskilda staters samtycke. Därigenom utsträcks också rättsreglers  
bindande verkan till stater som inte samtyckt till dem.789 På så vis har de tidi-
gare supermakterna eller västerländska idealen ansetts skapa ett system som 
inte nödvändigtvis passar in samtliga samhällen.790

Eftersom individen inte är att klassificera som subjekt i den internationella 
rätten, och därmed beroende av statliga aktörer, lobbygrupper samt interna-
tionella organisationer för att deras intressen ska tillvaratas, är det av särskild 
vikt att instrument avsedda att tillvara individuella intressen har en viss dig-
nitet och utgör utkrävbara rättigheter. I instrument bestående av moraliska 
regler eller politiska målsättningar måste det materiella innehållet förankras 
väl i internationella rättskällor för att få nationellt genomslag.791

”Man kan inte hävda att behov ska uppfyllas. Men man kan kräva att rättig-
heter ska förverkligas.”792

4.3 Prioriterade intressen och skyddade objekt
Det är av stor betydelse vilken hotbild och vilket skyddat objekt som främst 
motiverar ett internationellt samarbete för hur överenskommelserna är beskaf-
fade. Genom att se till de faktorer som tidigare angetts kan slutsatser dras om 
vilket objekt som har kommit att särskilt betonats inom det internationella 
samarbetet; offret eller staten. Då internationella överenskommelser repre-
senterar vad staterna samtyckt till kan de också beskriva vilka intressen som 
är prioriterade.793

789 Se bl.a. Nussbaum, 1950, s. 275, Weil, 1983, s. 436 och 440, Bozeman, 1984–1986, 
s. 298 f., Hart, 1997, s. 193 ff., Kennedy, 2002, s. 101, Wacks 2005, s. 70 f., Bring och Mah-
moudi, 2007, s. 160 se även Weil, 1983, s. 414 ff., för kritik av denna syn.
790 Alston och Goodman, 2012, s. 82.
791 Scalia, 1997, s. 25, Hart, 1994, s. 229.
792 Tereza Albenez, särskild rådgivare i frågor som rör konventioen om barnets rättigheter, 
Unicef. Information hämtad 2013-04-30 från http://www.unric.org/sv/maenskliga-raettig-
heter/25694.
793 Förespråkare av den internationella rätten som uppbyggd av samtycke, och att rättsregelns  
existens bestäms av värdet av de formella kriterier den är uppbyggd efter, anses tillhöra den 
hårda rättspositivismen. Se vidare Nardin 1998, s. 24, Wacks, 2005, s. 70, Stenhammar, 
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Vilket objekt som särskilt betonats internationellt påverkar även de insatser 
som sedan genomförts nationellt.794 För att illustrera hur det internationella 
samarbetet kommit till uttryck i överenskommelser om människohandel visar 
nedanstående bild hur en uppdelning mellan primärt skyddade objekt och 
rättslig dignitet skulle kunna se ut:

Stat  Individ

Hög
rd

•	 	FN	konv.org	br.	
2000

•	 	EU	tut	dir. 
2004

•	 		EU:s	rambeslut 
2002

•	 	FN	Palermo-
prot. 2000

•	 	EU	m.h.	dir. 
2011

•	 	ILO	konv.	29 
1930

•	 	ILO	konv.	
105 1957

•	 	ILO	konv.	138 
1976

•	 	ILO	konv.	182 
1999

•	 	EKMR	1950
•	 	Europarådets 

m. h. konv. 
2008

•	 	FN	prot.	om 
handel m. barn 
2000

•	 	NF	slaverikonv. 
1926

•	 	FN	trafficking	
konv. 1949

•	 	FN	tilläggs-
konv. 
Slaveri 1956

•	 	FN	ICCPR 
1966

•	 	FN	Kvinno-
konv. 1979

•	 	FN	barnkonv. 
1989

•	 	FN	flykting-
konv. 1951

•	 	EU:s	gem.	åtg.	
1997

•	 	EU:s	gem.	åtg.	
1998

•	 	Europarådets	
Rec. 11 (1985)

•	 	FN	mr	dekl. 
1948

•	 	FN	kvinno-
dekl. 1967

Låg
rd

•	 	EU	Bryssel-
förkl. 2002

•	 	FN	brottsoffer-
dekl. 1985

•	 	Europarådets	
Rec. 8 (1996)

•	 	FN	barndekl. 
1959

•	 	FN	våld	mot	
kvinnor dekl. 
1993

•	 	Europarådets	
Rec. 11 (2000)

figur 4.1. Y-axeln visar rättslig dignitet (rd) och X-axeln visar vilket objekt som 
skyddas primärt, stat eller individ.

2008, s. 42, Jennings och Watts, 1992, s. 23, Steinberg och Zasloff, 2006, s. 73, Bull, 2002, 
s. 126, Koskenniemi, 2006, s. 72.
794 Picarelli, 2007.
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4.3.1 Individens skydd och internationella målsättningar
Det internationella skyddet för människohandelns offer kan vid en anblick 
av matrisen framstå som lika omfattande, om inte än mer, som de instrument 
vilka främst avser att skydda statliga intressen. Vid en närmare granskning av 
det materiella innehållet och övervakningsmekanismerna framkommer dock 
tydliga skillnader.795 De internationella instrument som utgör del av skyd-
det för människohandelns offer skapades nästan uteslutande innan det fanns 
en enhetlig definition av människohandel, varför åtgärder direkt avsedda att 
skydda offren varit relativt sällsynta.796

Inom det internationella samarbetet vad gäller skyddsåtgärder för indivi-
der förekommer svårigheter att nå överenskommelser av hög rättslig dignitet 
med tydliga och rättsligt bindande krav. Det är endast ett fåtal mänskliga 
rättigheter för människohandelns offer som är att betrakta som rättigheter, 
vilka är verkställbara i domstol.797 Flertalet instrument har istället skapats 
som rekommendationer eller politiska målsättningar, av soft law karaktär.798 
Det förekommer betydligt fler soft law instrument som avser att bereda skydd 
åt människohandelns offer jämfört med liknande instrument med avsikt att 
skydda statliga intressen. Det främsta  instrumentet om de mänskliga rättighe-
terna får anses vara FN:s allmänna förklaring, ett tydligt soft law instrument 
där det också specifikt föreligger ett förbud mot slaveri. Förklaringen har 
inte i sig bidragit till nationella lagstiftningsåtgärder men har varit ett tydligt 
incitament till diskussioner och fler internationella instrument om individens 
rättigheter.799

Flera andra deklarationer har också varit betydande för hur frågor relate-
rade till handel med människor ska förstås och bemötas, till exempel barn-
deklarationen från år 1959 och deklaration om avskaffande av all diskrimi-
nering av kvinnor från år 1967 som särskilt anger att alla lämpliga åtgärder, 
inklusive lagstiftning ska införas för att bekämpa handel med kvinnor och 
prostitution. Inget av dessa instrument har haft något stort nationellt genom-
slag, men har lett till senare traktat.

De normer av hög rättslig dignitet som rör människohandelns offer går 
att härleda till enstaka artiklar i instrument om dels generella mänskliga rät-
tigheter, dels särskilda skyddsvärda grupper. FN:s konvention om de politiska 

795 Gallagher, 2010, s. 478.
796 Obokata, 2006, s. 33.
797 Doak, 2008, s. 25, Shelton, 2003, s. 149.
798 Se Weil, 1983, s. 419 f. och Malanczuk, 1997, s. 79.
799 FN:s allmänna förklaring har kommit att diskuteras i termer av bindande sedvanerätt 
vilket skulle innebära förstärkt rättslig status.
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och medborgerliga rättigheterna kan beskrivas som det första traktatet som 
särskild avser mänskliga rättigheter och behandlade handel med människor 
i form av slaveri.800 Konventionen tillkom i direkt anslutning till FN:s all-
männa förklaring och är ett ofta åberopat instrument vid diskussioner om 
mänskliga rättigheter, dock sällan vad gäller slaveri. Flyktingkonventionen, 
kvinnokonventionen och barnkonvention är senare exempel på internatio-
nella överenskommelser om mänskliga rättigheter som ställer rättsliga krav 
på kontrakterande stater vad gäller handel med människor. Dessa instrument 
beskrivs dock ofta endast som supplement till de instrument som direkt avser 
bekämpa handeln med människor.801

Flertalet av de rättsligt bindande instrumenten som berör frågor om män-
niskohandel har skapats med visst soft law förbehåll eller särskilt betonat 
något annat intresse. Redan under NF:s tid inrättades, som redan beskri-
vits, ILO:s konvention om tvångs- eller obligatoriskt arbete från år 1930 
som anges vara en av ILO:s åtta centrala rättighetskonventioner. ILO har en 
särställning inom den internationella rätten genom sitt trepartssystem och 
har satt en tydlig prägel på det internationella arbetet mot människohandel 
genom att tidigt bereda visst skydd för offren mot exploateringen istället för 
handelsåtgärderna. Detta gäller även konventionen från år 1957 om avskaf-
fande av tvångsarbete.802 ILO:s konventioner om barnarbete och om värsta 
formerna av barnarbete har också haft stor genomslagskraft i arbetet mot 
handel med barn.803 Arbetet inom ILO avser såväl att skydda individer mot 
kränkande behandling som ett skydd för nationers säkerhet vid hot om illegal 
invandring.804

Det mest framträdande rättsligt bindande instrumentet mot människohan-
del, Palermoprotokollet, avser främst att skydda statliga intressen. De delar 
som avser skyddet för människohandelns offer ger uttryck för tydliga soft law 

800 FN:s konvention om de politiska och medborgerliga rättigheterna 1966, artikel 8.
801 Obokata, 2006, s. 35.
802 Det gäller även ILO konvention nr 29 och ILO konvention nr 105. Se mer om krav från 
ILO vad gäller arbete för mänskliga rättigheter, Regeringskansliet, Utrikesdepartementet och 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2007.
803 ILO konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete från år 1973 samt ILO 
konvention nr 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta
formerna av barnarbete från år 1999.
804 ILO No. 97 Convention on migrants for employment, 1949, avser förebygga oriktig 
propaganda om utländsk arbetskraft men är också tydlig med att poängtera att olaglig invand-
ring ska sanktioneras. ILO No. 143 Convention on Migrant Workers, behandlar sanktioner 
mot smugglare samt de som anställer illegala invandrare samtidigt som kontrakterande stater 
uppmanas respektera grundläggande mänskliga rättigheter för alla migrerande arbetstagare.
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förbehåll och anger omväxlande att överväga, sträva efter att genomföra eller 
uppföra åtgärder, samt att vidta åtgärder i förekommande fall eller i möjligaste 
mån.805 Ett precist rättsligt innehåll är i sådana bestämmelser diskutabelt, 
särskilt vad gäller skyddet för offren som istället anges som politiska mål att 
sträva efter.

Under 1980-talet diskuterades frågor om brottsoffers rättigheter inom såväl 
nationella som internationella organisationer. År 1985 enades FN i konsensus 
om deklarationen om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 
maktmissbruk. Deklarationen har haft stort genomslag trots sin soft law karak-
tär och följdes sedan av bland annat två rekommendationer inom Europarådet 
som utgör den Europeiska ståndpunkten om brottsoffers ställning inom straff-
rätten.806 Rekommendationer från Europarådet är dock inte rättsligt bindande 
för medlemsstaterna, även om de anses vara moraliskt bindande då rekommen-
dationer visar på en gemensam politisk vilja. För ett antagande av en rekom-
mendation från Europarådet krävdes tidigare ett formellt enhälligt beslut, men 
vid ett möte mellan ministrarnas ställföreträdare år 1994 beslutades att inte 
längre tillämpa regeln om enhällighet för rekommendationer.807 Det innebär 
att rekommendationer lättare kan beslutas, samtidigt som rekommendationer 
som utarbetats efter denna tidpunkt inte längre utgör ett samarbetsavtal mel-
lan medlemsstaterna på samma sätt. Ministerkommittén kan, som starkaste 
påtryckningsåtgärd, begära information av en medlemsstat om vilka åtgärder 
som gjorts beträffande en särskild rekommendation.808

Inom EU går de åtgärder som anger visst skydd för människohandelns offer 
att finna i policy dokument och instrument skapade inom det mellanstatliga 
samarbetet.809 Brysselförklaringen är ett sådant exempel. Den expertgrupp 
som ämnade översätta Brysselförklaringen till praktik förklarade prevention, 
assistans, skydd och social anpassning av offer för människohandel samt rätts-
tillämpande åtgärder vara mest prioriterade.810 Liknande förklaringar anges 
i strategin för att motverka människohandel åren 2012–2016 vilken avses 
vara vägledande i fortsatt nationellt arbetet mot människohandel. I strategin 

805 Se bl.a. Palermoprotokollet, artikel 6 p. 5 om den fysiska säkerheten för brotts offer.
806 Council of Europe Recommendation R (85) 11 on the victims position in the framework 
of criminal law procedure och Council of Europe Recommendation R (96) 8 on crime policy 
in Europe in a time of change.
807 Se Europarådets stadga, artiklarna 15 b och 20, jfr Europarådets hemsida, http://www.
coe.int/t/cm/adoptedTexts_en.asp#P46_2532, information hämtad 2012-04-24.
808 Europarådets stadga, artikel 15 b.
809 Rijken, 2003, s. 106 f.
810 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, 2004.
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fastställs konkreta och praktiska åtgärder som ska genomföras med offren 
i fokus.811 Brysselförklaringen och den senaste strategin är dock inte rätts-
ligt bindande internationella överenskommelser. Skyddet från att utsättas för 
människohandel som handelns orsaker och konsekvenser har inkluderats i 
frågor som rör EU:s externa relationer.812

Trots att det återfinns normer med hög rättslig dignitet som avser skydda 
människo handelns offer, har genomdrivandet på nationell nivå varit proble-
matisk. Bristen på normativ klarhet och substans har direkt påverkat möjlig-
heten för de internationella systemen att ställa stater till svars för eventuella 
kränkningar av sina förpliktelser beträffande dessa mänskliga rättigheter.813 
Övervakningsmekanismer som officiella åsikter, allmänna kommentarer och 
rekommendationer i anslutning till landrapporter är inte rättsligt bindande 
gentemot kontrakterande stater. Att instrumenten om mänskliga rättigheter 
har tillförts relativt svaga övervakningsmekanismer visar på den tveksamma 
inställning stater haft att underkasta sig utomstående rättslig granskning. 814

Det återfinns endast ett instrument av hög rättslig dignitet som utgör ett 
heltäckande skydd för människohandelns offer och samtidigt försetts med 
effektiv övervakning, nämligen Europarådets konvention till skydd för män-
niskohandelns offer från år 2008. Konventionen, som avser stärka det rätts-
liga skyddet utifrån Palermoprotokollet, innehåller också åtgärder med soft 
law hänvisningar, men i mindre omfattning. Anslutna stater ska omväxlande 
främja en ansats till mänskliga rättigheter och sträva efter att främja jämställd-
het. Staterna ska även överväga att anta vissa åtgärder och att vidta andra 
åtgärder i förekommande fall och på de villkor som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning.815

Det är av vikt att poängtera att majoriteten av soft law bestämmelser inte 
helt saknar rättslig substans, och att det i allmänhet är möjligt att objektivt 
fastställa materiellt innehåll och avsedda åtgärder. Instrumenten fungerar 
dessutom som politiska påtryckningsmedel stater emellan där progressiva län-
der ofta tar ledningen inom mellanstatliga organisationer och kan därigenom 
förmå mindre hängivna stater att förändra sitt agerande eller regelverk i viss 

811 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén EU:s strategi för utrotande av människohan-
del 2012–2016, KOM(2012) 286 slutlig.
812 Rijken och de Volder, 2009, s. 50.
813 Gallagher, 2010, s. 477 f.
814 Obokata, 2006, s. 36, Donelly, 2003, s. 66 och 157.
815 Se t.ex. Europarådets konvention om människohandel, artiklarna 5, 12, 16 och 39.
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riktning.816 Instrument av soft law karaktär har därigenom kommit att bli ett 
verktyg för att försöka förändra nationella regleringar och rättstillämpning 
särskilt vad gäller individens skydd.817

4.3.2 Statlig säkerhet och internationella förpliktelser
Till skillnad från internationella överenskommelser om skydd för människo-
handelns offer har specifika överenskommelser om att motverka handeln med 
människor utifrån statliga intressen skapats genom i huvudsak instrument av 
hög rättslig dignitet. De flesta rättsliga förpliktelser återfinns i multilaterala 
traktat framförhandlade i internationella organisationers regi.818 Internatio-
nella överenskommelser som ställer krav på hur handel med människor får 
bedrivas slöts dock mellan stater innan organiserade former kring interna-
tionellt samarbete hade införts. Dessa instrument beaktade uteslutande stat-
liga intressen. I och med NF:s slaverikonvention från år 1926 kunde redan 
ingångna överenskommelser befästas med viss övervakning genom kontroller 
av nationella åtgärder.819 

Förbudet mot slaveri har dessutom kommit att kategoriseras som en jus 
cogens norm från vilken ingen avvikelse är tillåten.820 Jus cogens kan beskrivas 
som den högsta rättsliga status som regler inom den internationella rätten kan 
erhålla och anförtros endast de mest fundamentala värden som har accepterats 
och erkänts av alla stater. Förbudet mot slaveri har även klassificerats som en 
erga omnes regel, vilket innebär att inte endast den stat som brottet begåtts 
gentemot kan, och ska, vidta åtgärder mot den stat som gjort sig skyldig till 
sådana brott. Det internationella åtagandet att avskaffa slaveri har, genom 
dessa sedvanerättsliga principer, kommit att förstärka de internationella kra-
ven och indikerar också frågans prioritet.821

816 Brownlie, 2008, s. 562 ff. Se vidare om socialisering och implementering av mänskliga 
rättigheter avsnitt 7.2.2 och 7.3.
817 Gallagher, 2010, s. 138 ff. Se vidare avsnitt 7.2.2.
818 Shaw, 2008, s. 93.
819 Det har dock varit problematiskt att enas om kontrollmekanismer för sådana överens-
kommelser såväl före som efter slaverikonventionen. Se t.ex. NF:s konventioner från år 1921 
och år 1933, där den senare kom att anlägga ett fokus på handelsprocessen istället för den 
sexuella exploateringen. Se även FN:s konvention från år 1949 om att motarbeta prostitution 
genom straffrättsliga, gränsbevakande och sociala åtgärder vilken hade få ratificerande stater. 
820 Jus cogens är sedvanerättsliga regler vilka inte kan upphävas genom avtal eller samtycke, 
utan endast genom efterföljande sedvanerättslig regel av motsatt innehåll. Wienkonventionen 
om traktaträtt, artikel 53. Se t.ex. Gallagher, 2010, s. 135, Brownlie, 2008, s. 510 f., se även 
Shaw, 2008, s. 123 ff., och s. 944.
821 Shaw, 2008, s. 124 ff., Crawford, 2002, s. 242 ff., samt Ragazzi, 1997.
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Istället för att återuppta diskussionen om slaveri, vit slavhandel eller traf-
ficking och bygga ut existerande instrument om handel med människor har 
det internationella samfundet dock valt att skapa ett nytt begrepp; männi-
skohandel. Det görs därmed en rättslig distinktion mellan dagens människo-
handel och dåtidens slaveri inkluderat det sedvanerättsliga skydd som byggts 
upp kring slaveriet. Palermoprotokollet från år 2000 har ett traditionellt 
folkrättsligt fokus med hög rättslig verkan och direkta krav. En koppling till 
slaveri skulle emellertid stärka den rättsliga statusen vad gäller internationella 
överenskommelser om människohandel som då också skulle omfattas av den 
internationella rättens sekundära bestämmelser om statsansvar. Ett sådant 
inkluderande skulle kunna innebära att människohandel kategoriserades som 
ett brott mot mänskligheten, i vilken International Criminal Court (ICC) 
har befogenheter att döma.822 Trots att människohandel har distingerats från 
slaveri har diskussioner förts ifall principerna om jus cogens och erga omnes i 
vissa fall ska inkludera moderna former av slaveri; människohandel. Hur han-
del med människor ska betraktas genom internationell sedvanerätt är dock 
inte klart. Europadomstolen har gjort bedömningen att fall om människo-
handel kan falla in under bestämmelsen om slaveri i enlighet med Europa-
konventionens artikel 4.823

Det statliga intresse som företrädesvis har aktualiserat internationellt sam-
arbete mot handel med människor är åtgärder mot irreguljär migration.824 
Människohandel anses hota staters rätt till bestämmande över sitt territo-
rium, möjligheten att avgöra vem som rätteligen får vistas inom territoriet 
samt under vilka förutsättningar det får ske.825 Inom EU har regleringar mot 
handeln med människor haft varierande rättslig dignitet men har ofta främst 
avsett skydda detta statliga intresse. Till en början fördes arbetet mot män-
niskohandel utanför det överstatliga samarbetet och gemensamma åtgärder 
skapades inom ramen för EU:s dåvarande tredje pelare; rättsliga och inrikes 
frågor (RIF). Amsterdamfördraget från år 1999 ändrade sedan det interna-
tionella samarbetet inom EU och den juridiska bundenheten kring frågor om 
asyl, invandring och kontroll av EU:s yttre gränser behandlades därmed som 
mer överstatliga frågor. Av den anledningen kom direktivet om uppehållstill-

822 Se vidare Gallagher, 2010, s. 132 ff., och Obokata, 2006, s. 133 ff.
823 Se bl.a. Europadomstolens avgörande Rantsev mot Ryssland och Cypern samt Siliadin 
mot Frankrike.
824 Se vidare i kap. 2 samt Obokata, 2006, s. 22 ff.
825 Vilken är en grundläggande princip inom den internationella rätten och starkt förknip-
pad med nationell säkerhet och jurisdiktion Shaw, 2008, s. 487, Oppenheim, 1905, s. 563.
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stånd för tredjelandsmedborgare som fallit offer för människohandel från år 
2004 att bli den första rättsligt bindande lagstiftningsakten med direkt effekt 
som berör människohandel inom EU.826

Tidigare hade rådets rambeslut antagits år 2002, vilket syftade till att ställa 
högre krav på medlemsstaterna om en miniminivå för att stärka vad som 
stadgats genom Palermoprotokollet. Inga delar av rambeslutet inriktades på 
skyddet av brottsoffren men EU hade år 2001 antagit rambeslutet om brotts-
offers ställning i straffrättsliga förfaranden, som genom sin rättsliga dignitet 
och detaljerat materiellt innehåll, förstärkt brottsoffrets ställning jämfört med 
tidigare instrument på området.

Lissabonfördraget från år 2009 utökade samarbetet ytterligare inom EU 
vad gäller arbetet mot människohandel.827 Genom Lissabonfördraget avskaf-
fades pelarstrukturen och det innebar således att den tredje pelaren, bestående 
av polisiära och straffrättsliga frågor, integrerades i den mer överstatliga delen 
av samarbetet.828 Genom förändringen av samarbetsstrukturen antogs i april 
2011 direktivet om förebyggande och bekämpande av människohandel och 
skydda dess offer.829 På så vis ersattes tidigare rambeslut om polisiära och 
straffrättsliga frågor av ett instrument av starkare rättslig dignitet. Direktivets 
mål beskrivs som trefaldigt och behovet av ett integrerat, holistiskt instrument 
med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt beskrevs nödvändigt.830 
Som tidigare visats har dock de statliga intressena kommit att prioriterats i 
direktivet jämfört med offrens skydd.

Inom FN har samarbetet mot människohandel kommit att placerats 
inom frågor mot organiserad brottslighet med ett tydligt syfte att skydda 
statliga intressen. Palermoinstrumenten har genom dess höga rättsliga dig-
nitet och tydliga krav på kriminalisering varit de instrument som haft störst 
genomslags kraft av åtgärder mot människohandel i nationella rättssystem och 
har även varit grund för ytterligare internationella initiativ.

826 Se vidare om förhandlingarna till direktivet Rijken, 2003, s. 135 ff.
827 Dels genom att flera olika befattningar slogs samman till en enda hög representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, dels genom inrättandet av Europeiska utrikestjänsten.
828 EU:s officiella hemsida, http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/justice/index_sv.htm, 
information hämtad 2011-12-01.
829 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyg-
gande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/629/RIF, EGT L 101, 15/04/2011 s. 1–11.
830 Direktiv 2011/36/EU, ingress p. 7 och 11.
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4.3.3 Statliga intressen i en rättighetskostym
Internationella åtgärder mot handel med människor har främst aktualiserats 
genom uppställda hotbilder balanserade mot det skydd drabbade individer 
anses behöva. Att ett internationellt instrument om människohandel har flera 
syften, vilka aktualiserar frågor om såväl statlig säkerhet som mänskligt skydd, 
är numera snarare en regel än undantag. Skyddet av de mänskliga rättighe-
terna är ett beaktningsvärt syfte som ofta lyfts fram politiskt om åtgärder mot 
människohandel. Flertalet internationella instrument om människo handel 
har skapats utifrån en respekt av mänskliga rättigheter, men med fokus på 
andra intressen. I matrisen, figur 4.1, utgör dessa instrument en ganska klar 
mellangrupp, som ligger nära linjen mellan statliga och individuella intressen. 
Mänskliga rättigheter har dock sällan aktualiserats som ensamt, eller primärt,  
syfte utan har istället använts för att underbygga andra syften att motverka 
handeln. 

Internationella åtgärder för att bekämpa människohandeln med utgångs-
punkt att värna om den nationella säkerheten har ifrågasatts utifrån både 
etik och effektivitet. Det etiska argumentet utgår från att människohandel 
utgör en kränkning av offrens mänskliga rättigheter vilka stater är skyldiga 
att förhindra enligt internationell rätt. Statliga insatser mot människohandel 
har hittills ansetts otillfredsställande när det gäller att skydda de mänskliga 
rättigheterna. Kritiken om bristande effektivitet grundar sig i att då männi-
skohandel ses som ett hot mot säkerheten betraktas offren som illegala mig-
ranter alternativt medbrottslingar och sänds tillbaka till deras ursprungsland. 
Därigenom förloras inte endast viktig information som skulle ha kunnat 
användas för att hindra kriminella grupper från fortsatt brottslighet, utan 
därtill åsidosätts även offrens rättigheter. Dessutom riskerar de hemskickade 
att återigen bli offer för människohandel.831

Som en motreaktion till kritiken har i de olika instrumenten kommit att 
föras en allmän diskussion om mänskliga rättigheter, trots annat primärt syfte. 
Genom att beskriva människohandel som en kränkning av mänskliga rättig-
heter kan åtgärder motiveras och underbyggas för att hantera hotbilder mot 
statliga intressen. Illegal migration är ett tydligt sådant exempel då mänskliga 
rättigheter använts som skäl för annat internationellt samarbete. Den norma-
tiva synen på migration kan ses huvudsakligen från två olika, men komplet-
terande ståndpunkter om statens självbestämmande över sitt territorium och 

831 Lobasz, 2009, s. 239 ff., Obokata, 2006, s. 153 ff.
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mänskliga rättigheter med skydd för personer i migration.832 När europeiska 
stater påbörjade avskaffandet av slaveriet beskrevs det ofta med argument 
som härstammade från intresseorganisationerna mot slavhandeln. Staterna 
kunde använda retoriken för att bevara sin ställning i koloniala territorium. 
Vid instrument inrättade före de mänskliga rättigheterna kunde i frågor om 
slaveri, vit slavhandel och trafficking vissa artiklar indikera behov av skydd 
för individen, trots att instrumentets primära skyddade objekt var staten och 
dess säkerhet.833

Arbetet mot människohandel har på internationell nivå i allmänhet, och 
inom EU i synnerhet, kommit att diskuteras i dubbla kontexter av hot och 
skydd. Sammanblandningen av begreppen människohandel och människo-
smuggling inom EU har kritiserats eftersom det anses utnyttja det faktum 
att flertalet människor utnyttjades i människohandel för att stärka sina yttre 
gränser mot tredjelandsmedborgare.834

Inom EU har det varit särskilt tydligt hur skyddet av individen och med-
lemsstaternas säkerhet kommit att balanseras inom samma instrument. 
Genomgående har åtgärderna mot människohandel inom EU präglats av 
försök till heltäckande förfaringssätt med skrivningar som framställer hur 
såväl hoten mot staters säkerhet som skyddet för individerna kan inklude-
ras.835 EU:s arbete mot människohandel kan primärt kategoriseras som en del 
i arbetet att motverka illegal migration, med syftet att förhindra människor att 
ta sig in i unionen och konkurrera på dess inre marknad, men beskrivs ofta 

832 Då flertalet internationella överenskommelser som rör migration är att betrakta som in -
skränkningar i statens självbestämmande över sitt territorium har stater, genom internatio-
nella organisationer, ofta kommit att sätta skyddsaspekterna vid lägsta gräns. Se vidare IOM, 
About Migration Law, http://www.iom.int/jahia/Jahia/international-migration-law/about-
migration-law/lang/en, information hämtad 2012-06-12.
833 Miers, 2003 och Picarelli, 2007, s. 38.
834 Detta kan exemplifieras genom arbetet mot människohandel som bedrevs inom Östersjö-
samarbetet där en sammanslagning av arbetet mot människosmuggling och handel med kvin-
nor fördes under namnet ”Handel med människor”. Operativa kommitténs expertmöte i 
Stockholm 2003, se vidare RKP, Lägesrapport 6, 2004, s. 22 f. Se också motion 2001/02:Sf8 
med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av 
den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse.
835 Se Communication from the Commission to the Council and the European Parliament 
– For further actions in the fight against trafficking in women, COM/98/0726 final, Recom-
mendations from the Working Group on Law Enforcement and Police Cooperation, Europe-
an Conference on Trafficking in Women 10–11 juni 1996, i meddelande från kommissionen 
till rådet och Europaparlamentet angående kvinnohandel som syftar till sexuellt utnyttjande, 
Förslag till rådets rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi, KOM(2000)854 slutlig.
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utifrån en diskussion om de mänskliga rättigheterna.836 Istället för att beskriva 
internationella instrument utifrån det primära intresset anlägger EU en ram 
av mänskliga rättigheter vilket ska genomsyra samtliga åtgärder:

836 EU:s politik i arbetet mot människohandel har av många kritiserats för att vara inriktat 
mot ett lagföringsperspektiv av särskilt gränsöverskridande brott, se Prasad och Rohner, 2005, 
samt Askola, 2007, s. 67 ff.

figur 4.2. EU-kommissionens ”Approaches to tackling human trafficking”.
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I kommissionens meddelande om ett integrerat angreppssätt i kampen mot 
människohandel från år 2005, konstaterades att människohandel i framti-
den skulle ses genom främst tre olika dimensioner; mänskliga rättigheter, 
organiserad brottslighet och illegal immigration. Det innebär i praktiken att 
åtgärder för att motverka organiserad brottslighet och illegal immigration inte 
får strida mot de mänskliga rättigheterna. Offrens skydd beaktas således inte 
med särskilda åtaganden.837 Meddelandet markerar en tydlig punkt då den 
primära fokusen på EU:s yttre gränser byts ut mot åtgärder att motarbeta en 
utbredande organiserad brottslighet och att skyddet för individen får stå åt 
sidan.838 Meddelandet är ingen rättsakt men visar på diskussioner och trender 
som förekom under en viss tid.

Inom EU kan denna trend även anas inom de senaste åtgärderna. EU:s 
direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel och skyd-
da dess offer har antagits som ett fortsatt agerande av att respektera offrens 
mänskliga rättigheter istället för att vara det primära syftet. Skyddet för 
människohandelns offer är främst inkluderat i de preventiva åtgärderna i 
ursprungsländerna, ofta tillika länder utanför EU. Ansvaret för att ta tillvara 
de mänskliga rättigheterna överförs således till andra stater. På samma sätt 
som EU:s tillvägagångssätt att ikläda samtliga åtgärder mot människohan-
deln i en kappa av mänskliga rättigheter har även andra organisationer fört 
liknande diskussioner.

Konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet från år 2000 
har ett traditionellt folkrättsligt fokus med hög rättslig verkan och direkta 
krav. I konventionen slås det vakt om den nationella suveräniteten på ett fler-
tal ställen.839 Konventionens tilläggsprotokoll om människohandel, Palermo-
protokollet, anlägger samma traditionella folkrättsliga fokus på handel med 
människor, men syftet beskrivs ändå vara tudelat. Trots att protokollet huvud-
sakligen avser att förebygga, bekämpa och samarbeta mot människohandeln 
återfinns bestämmelser om skydd och bistånd till offren. Enligt vad som redan 
visats har det dock uppstått en distinktion avseende kravens rättsliga status 
gällande de traditionella folkrättsliga aspekterna att skydda nationens säkerhet 
och skyddet av individen. Till exempel innehåller Palermoprotokollet bestäm-
melser för att skydda de mänskliga rättigheterna för offren, inklusive ett fåtal 
artiklar som beskriver rättshjälp, medicinsk och psykologisk tjänster, bostäder 

837 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bekämpning av 
människohandel – en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan, KOM (2005) 514 
slutlig.
838 Se vidare Rijken och de Volder, 2009, s. 78 f.
839 Se särskilt konventionens artiklar 4 och 15 m.fl.
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och utbildning. Dessa bestämmelser om mänskliga rättigheter saknar dock 
ofta rättslig kraft i Palermoprotokollet. Företräde, genom bestämmelsernas 
rättsliga bundenhet, ges istället andra intressen om säkerhetsåtgärder.840

Det internationella arbetet att skydda människohandelns offer kan beskrivas 
som ett sekundärt mål. Vid de flesta instrument där individen sägs stå i första 
rummet kan intressen som främst avser skydda staten eller samhället få före-
träde. De mänskliga rättigheterna används ofta endast för att bereda legitimitet 
till åtgärder som ska genomföras, vilket också uppmärksammats och kritiserats 
av forskare, icke-statliga organisationer och intresseorganisationer.841

4.4 Staters politiska vilja
Det internationella samarbetet syftar historiskt sett till att tillförsäkra fred och 
säkerhet, men har genom de mänskliga rättigheterna kommit att expandera 
objekten till att inkludera enskilda individer. Det har sedan dess funnits ett 
spänningsförhållande mellan individ och stat eftersom de mänskliga rättig-
heterna anses inskränka suveräniteten, vilken samtidigt är en nödvändig faktor 
för stater att gemensamt skapa och upprätthålla internationellt samarbete.842 
Vilka rättigheter som ska ges individen, är alltjämt väsentligen staternas val 
som de primära subjekten inom den internationella rättsordningen.843 Inter-
nationella instrument skapas således enligt suveräna staters premisser och kan 
beskrivas som flera staters gemensamma politiska vilja.844

Den politiska viljan har varit avgörande för hur internationella överens-
kommelser om människohandel har förhandlats fram och i förlängningen 
vilken rättslig dignitet en reglering ges. Den rättsliga digniteten är sedan av -
görande för om och hur implementeringen genomförs nationellt. De interna-
tionella rättsakter som berör mänskliga rättigheter har ofta skrivits med vida 
formuleringar, i främst positiva förpliktelser, vilket i sin tur gett stater möjlig-
het att tillämpa regelverket när de ansett det vara lämpligt och resursmässigt 
möjligt. Stater har varit ovilliga att tilldela offren för människohandel tydliga 
rättigheter på grund av den omedelbara belastning detta skulle innebära på 
vårdapparat, rättsskipning och andra statliga funktioner.845 Efterlevnad är en 

840 Lobasz, 2009.
841 Se vidare om nationella implementeringsstrategier av mänskliga rättigheter och påtryck-
ningsgrupper i avsnitt 7.3.
842 Çali, 2010, s. 293, Kelsen, 2006, s. 189, Joyner, 2004.
843 Smith, 2012 s. 35. Shaw, 2008, s. 197, Warbrick, 2003, s. 206.
844 Higgins, 1971, s. 49, Goldsmith och Posner, 2005, s. 13 och 165.
845 UD, 2003, s. 10.
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produkt av en rationell lönsamhetsanalys med beräkning utifrån nationella 
intressen. Staterna realisera internationella regler om och när de uppfattas vara 
i deras omedelbara eller långsiktiga intresse. Staters motstånd till internatio-
nell inblandning när det gäller implementering av mänskliga rättigheter har 
varit större än vad gäller andra internationella frågor.846

Internationella instrument mot människohandel har alltså utformats på 
olika sätt beroende på om de avsetts skydda samhälleliga eller individuella 
intressen. Vid överenskommelser om rättigheter som tillfaller individerna kan 
statliga intressen som står i motsatsförhållande få företräde, varför den natio-
nella suveräniteten kan förklaras ha en bromsande effekt av den internatio-
nella utvecklingen av mänskliga rättigheter. Det ligger dock i sakens natur att 
den nationella suveräniteten i vissa fall inte anses absolut, såsom vid slaveri.847

Människohandel kallas ofta för vår tids slaveri eller det moderna slaveriet, 
för att understryka problemets allvar. Trots att flera likheter finns fenomenen 
emellan har människohandel och slaveriet inom den internationella rätten 
kommit att betecknats som två olika företeelser.848 Att åtgärder inom FN 
under främst slutet av 1990-talet kom att definiera handel med människor 
som en del av den gränsöverskridande organiserade brottsligheten var det 
som gjorde frågan politiskt prioriterad. Det är genom detta synsätt på handel 
med människor stater har svarat, genom ambitiöst medverkande i interna-
tionellt samarbete för gränsöverskridande brottsbekämpning, framförhandlat 
och antagits, med anmärkningsvärd hastighet.849 Internationella instrument 
som rör människohandel har med tydliga och detaljerade krav angett vad som 
ska kriminaliseras och hur det ska ske. Förutom kriminalisering har interna-
tionella instrument mot människohandeln dock inte kommit att medföra 
tydliga åtgärder.

Efter Palermoprotokollet har samtliga internationella organisationer 
visat upp en mångsidig approach i kampen mot människohandel med olika 
skyddsaspekter, om än med olika styrka. Den senaste utvecklingen tyder på 
att människohandel inte går att bekämpas genom åtgärder som endast avser 
antingen samhälleliga problem eller mänskligt lidande, varför internationella 
organisationer försöker skapa övergripande strategier. Dessa strategier inklu-
derar åtgärder för att skydda såväl samhälleliga som individuella intressen och 
utgörs av förebyggande, straffrättsliga och skyddande åtgärder.850 Det är dock 

846 Gallagher, 2010, s. 462.
847 Bring, 2007, s. 20.
848 Obokata, 2006, s. 19.
849 Bhabha och Zard, 2006, s. 26.
850 På engelska talar man om tre P:n: prevention, prosecution and protection, se t.ex. 
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endast få, om någon, enskild stat som har anammat en sådan övergripande 
strategi mot människohandel.851

Avvägningen mellan dessa två skyddade objekt blir politiskt känslig och 
rättsligt problematisk då det ska sammanföras i en nationell kontext. Från-
varon av entydiga rättigheter för människohandelns offer är en tydlig indika-
tion på prioritering. Sammantaget kan det beskrivas som att stater har haft 
ett starkt intresse av att bekämpa människohandeln som sådan utan särskild 
hänsyn till offren. Människohandel har således främst kommit att behandlas 
som ett hot mot staters säkerhet genom att vara en del i gränsöverskridande 
organiserad brottslighet och att medföra okontrollerad migration. Historiska 
samarbetssvårigheter och politiska preferenser har haft större genomslagskraft 
än viljan att samarbeta om handel med människor baserade på mänskliga rät-
tigheter.852 Resultatet har inneburit stora möjligheter att stater självständigt 
kan agera efter egna intressen och individens skydd kan därför sägas vara 
beroende av varje enskild stats politiska vilja.

UNODC, s. 88.
851 Se vidare Askola, 2007, s. 4.
852 Se The Legislative Guide to the Protocol, s. 285, Gallagher, 2010, s. 477, Picarelli, 2007, 
s. 34.
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5 Handel med människor  
i svensk straffrätt

5.1 Inledning
Nationellt arbete mot människohandeln har initierats och präglats av interna-
tionell rätt. I det här kapitlet beskrivs den rättsliga implementeringen av inter-
nationella instrument i svensk rätt utifrån de aspekter om hot och skydd som 
redovisats i tidigare kapitel. De svenska implementeringarna av instrument 
som berör människohandel har främst kommit att aktualisera straffrättslig 
lagstiftning. Utöver de straffrättsliga åtgärderna om människohandel som 
införlivats har förändringar även gjorts inom bland annat utlänningsrätten. 
Flera aspekter av skydd och hjälp till offren är relaterat till om ett uppehålls-
tillstånd beviljats.853 Dessa delar kommer därför att till viss del beröras inom 
ramen för implementeringen av internationella instrument om människo-
handel till svensk straffrätt.

För att förstå grunderna till den nu gällande straffrättsliga regleringen om 
människohandel krävs granskning av hur den svenska lagstiftaren resonerat i 
implementeringsfrågor vad gäller slaveri, vit slavhandel och trafficking. Kapit-
let tjänar som en genomgång av lagstiftarens motiv och de diskussioner som 
förts under implementeringsarbetet, och inleds med en historisk bakgrund av 
åtgärder mot slaveri, den vita slavhandeln samt trafficking i en svensk kontext. 
Fokus för det svenska arbetet har legat på handel med kvinnor för sexuella 
ändamål vilket tydligt har sammankopplats med arbetet mot prostitution. I 
svensk kontext beskrivs därför ofta den svenska sexköpslagen som en del i arbe-
tet mot människohandel varför även denna lagstiftning kommer att beröras.

5.2 Om införlivning i svensk rätt
Det finns olika förhållningssätt till hur internationell rätt kan implementeras i 
nationella rättssystem. Dessa kan, beroende på om rättsordningen ska ses som 
enhetlig eller uppdelad mellan internationella och nationella regler, indelas i 
monistiska och dualistiska förhållningssätt.854

853 Prop. 2009/10:152, s. 41.
854 Bring, Mahmoudi och Wrange, 2012, s. 43.
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Med ett monistiskt förhållningssätt gäller internationella överenskommel-
ser i den nationella rätten utan särskild ratificering och kan tillämpas direkt 
i domstol. Länders konstitutionella rätt avgör om och under vilka förutsätt-
ningar traktater respektive sedvanerätt får inomstatlig verkan. Sverige hade 
tidigare ett monistiskt förhållningssätt till införlivningen av internationella 
överenskommelser eftersom de innebar krav på ”allmän efterrättelse” för 
allmänheten efter att de publicerats.855 Internationella överenskommelser 
ingångna före år 1913 ansågs därför vara en del av svensk rätt i och med att 
de införts i Svensk författningssamling. Detta förhållningssätt kom till uttryck 
i 1809 års regeringsform genom att kungen tilldelades exklusiv traktatmakt. 
De flesta traktat som slöts under denna tid gällde ut  rikespolitiska överens-
kommelser samt handels- och sjöfartsavtal.856

Internationella överenskommelser uteslöts sedan ur Svensk författnings-
samling och publicerades istället i Sveriges överenskommelser med främ-
mande makter (SÖ).857 Genom ändringen förlorades kopplingen till allmän 
efterrättelse och direkt tillämplighet i domstol, varefter det monistiska synsät-
tet kan ifrågasättas. Genom en grundlagsändring år 1921 fick 12 § regerings-
formen en ny lydelse i dualistisk riktning. Internationella överenskommelser 
skulle nu underställas riksdagen för godkännande om de var av större vikt, 
gällde lagstiftning eller finansiella frågor.858

Sverige tillhör numera de länder som har ett dualistiskt förhållningssätt till 
hur internationella instrument ska införlivas i den nationella lagstiftningen. 
En dualistisk syn innebär att den internationella rätten och den nationella 
rätten ses som två olika rättssystem med olika rättskällor och rättssubjekt.859 
Internationella överenskommelser blir, enligt det dualistiska förhållnings-
sättet, gällande för de egna medborgarna först efter att de införlivats i natio-
nell rätt. Så även om staten förbinder sig gentemot andra stater, har det en 
annan betydelse av bundenhet i jämförelse med nationella förhållanden till 
medborgarna.860 Regeringsformen  innehåller dock inte något uttryckligt ställ-
ningstagande om folkrättens ställning i svensk rätt, så det är inte fråga om 
någon konstitutionell dualism.861

855 Bring och Mahmoudi, 2007, s. 40 ff.
856 Se vidare Bring, 2012, s. 24 f.
857 SFS 1911:142, jfr prop. 1964:90 om förslag till lag om vissa begränsningar i svensk lags 
tillämplighet och svensk domstols behörighet, s. 62.
858 Bring, 2012, s. 25.
859 Bring, Mahmoudi och Wrange, 2012, s. 21, 42 ff.
860 Bull och Sterzel, 2010, s. 247.
861 Se allmänna skrivningar i SOU 1974:100, s. 44. Se även Bring, 2012, s. 28.
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Det dualistiska förhållningssättet ger suveräna stater frihet ifråga om förhål-
landet mellan internationell och nationell rätt. Det är en förbehållen rätt för 
regeringen att ingå internationella överenskommelser för Sveriges räkning. För 
de fall överenskommelsen innebär att lag ändras, stiftas eller upphävs måste 
dock regeringen först inhämta riksdagens godkännande.862 Ett dualistiskt för-
hållningssätt innebär att för att en internationell överenskommelse ska bli gäl-
lande i nationell rättsordning och tillämplig i domstol måste den införlivas.863 
Vid ett dualistiskt förhållningssätt blir således lagstiftningen, i förhållande till 
tillämpningen, avgörande för efterlevnaden. Införlivning av internationella 
överenskommelser i svensk rätt kan ske genom konstaterad normharmoni, 
inkorporering eller transformering.

Konstaterad normharmoni innebär att riksdagen vid nya traktatsförpliktel-
ser utgår från att existerande nationell lagstiftning redan uppfyller traktatets 
uppställda krav. Således anses inte någon ny eller förändrad lagtext krävas för 
att staten ska efterleva överenskommelsen.864 Vid implementering genom 
konstaterande av normharmoni görs ofta en förenklad beskrivning om trak-
tatets materiella innehåll då domstolar och förvaltningsmyndigheter som i 
sin verksamhet har anledning att känna till överenskommelsen redan presu-
meras tolka dessa i överenstämmelse med nationell rätt. Implementeringen 
genom konstaterande av normharmoni lämnar således ofta mycket att önska 
om bestämmelsens betydelse på grund av knapphändig information i för-
arbetena.865

Inkorporering innebär att en internationell överenskommelse införs i lag 
eller annan författning i oförändrad utformning. Detta kan ske genom hän-
visning till överenskommelsen eller som lagtext. Metoden kan endast användas 
i fall där traktaten är författad på ett sådant sätt att den kan tillämpas enligt 
sin ordalydelse.866 Av relevans för avhandlingen kan nämnas att Europarådets 
konvention om de mänskliga rättigheterna införlivats genom inkorporering.867 
Det har även inletts en utredning om barnkonventionen ska införas i sin helhet 
i svensk lagtext för att ytterligare stärka barnets rättigheter.868

862 RF 10 kap. 1, 3 §§.
863 Lind, 2012, s. 148.
864 Bring, Mahmoudi och Wrange, 2012, s. 48.
865 Abiri, 2009, s. 176, 182, Staff och Zanderin, 2007, s. 201 ff.
866 Ds. 2007:25, s. 11. Se också diskussionen om ”legal transplants” i Borg Jansson, 2013.
867 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och grundläggande friheterna.
868 Pressmeddelande Socialdepartementet, 26 oktober 2012, information hämtat den 
7 november 2012, http://www.regeringen.se/sb/d/15512/a/202475.
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Transformering innebär att traktatbestämmelser på lämpligt sätt ges mot-
svarighet i nationell rätt. Det kan antingen ske genom översättning av bestäm-
melserna och sedan införlivning i den svenska författningen eller genom 
ombearbetning av överenskommelsen till svensk författningstext. Det är 
överenskommelsens innehåll, eller del därav, som bearbetas för att passa in i 
den nationella systematiken.869

Vid implementering av internationella instrument till svensk rätt har samt-
liga dessa modeller förekommit. De vanligast förekommande är dock trans-
formering och konstaterande av normharmoni.870 När Sverige har tillträtt 
FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter har normharmoni vanligen 
konstaterats föreligga mellan svensk rätt och konventionernas bestämmelser. 
Lagstiftaren har alltså i regel ansett att den svenska lagstiftningen redan upp-
fyller konventionens krav och att inga särskilda åtgärder varit nödvändiga 
inför Sveriges ratificering av dessa konventioner. Svensk lagstiftning bedöm-
des överensstämma med FN:s konventioner om ekonomiska, sociala och kul-
turella rättigheter och om medborgerliga och politiska rättigheter inför ratifi-
ceringen av dessa.871 Även inför ratificeringen av FN:s konvention om avskaf-
fande av all slags diskriminering av kvinnor konstaterades normharmoni.872 
Detsamma var fallet i fråga om FN:s konvention om barnets rättigheter.873

EU särskiljer sig från andra internationella organisationer Sverige förbun-
dit sig till genom samarbetets speciella och särskilt långtgående karaktär. En 
åtskillnad görs därför gentemot implementeringen av överenskommelser inom 
EU vilka betraktas som direkt tillämpliga i medlemsländerna oberoende av 
nationella införlivningsåtgärder. Principerna om införlivning av internationella 
överenskommelser genom inkorporering eller transformering har därför liten 
direkt relevans vid införlivningen av EG-fördragets bestämmelser med tillhö-
rande rättsakter, främst på grund av principen om EG-rättens företräde.874 
I Sverige har EU-rätten istället inkorporerats som en enhet i samband med 
Sveriges inträde i den Europeiska unionen.875

869 Bring, Mahmoudi och Wrange, 2012, s. 48.
870 SOU 2010:70, s. 309.
871 Prop. 1971:125 angående godkännande av internationella konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter.
872 Prop. 1979/80:147 om godkännande av Förenta nationernas konvention om avskaffande 
av all slags diskriminering av kvinnor.
873 Prop. 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter.
874 Bull och Sterzel, 2010, s. 247, Sevastik (red.), 2009, s. 76, Ds. 2007:25, s. 12.
875 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, 2, 3 och 
4 §§.
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Även om Sverige genom att tillämpa dualistiskt förhållningssätt vid imple-
mentering av internationella instrument och därmed förklarar det internatio-
nella rättssystemet som separerat från det nationella uppkommer situationer 
när dessa system sammanförs. Traktat kan till exempel uppställa direkta krav 
på innehållet i nationell rätt. Till följd av Sveriges inträde i EU, inkorporering-
en av Europakonventionen i svensk rätt år 1995 och internationaliseringen 
har frågor om bland annat de mänskliga rättigheterna allt oftare kommit 
att aktualiseras i rättstillämpning, övrig offentlig verksamhet och samhället 
i stort.876

Ofta beskrivs staters ansvar att förverkliga mänskliga rättigheter vara tre-
delat: att respektera, skydda och tillgodose rättigheterna. Att respektera rättig-
heter handlar i hög grad om att inte begränsa deras utövande på ett illegitimt 
sätt. Skyddet består av att staten är skyldig att beskydda individer mot de 
övergrepp som andra aktörer i samhället står för, såväl enskilda individer, som 
organisationer, företag, militär, milis osv. Med tanke på människohandelns 
offers särskilda utsatthet och människohandlarnas frekventa användning av 
våld mot sina offer, får staters skyldighet att införa effektiva skyddsåtgärder 
anses särskilt viktigt. Att tillgodose rättigheterna består i att främja respekten 
och skyddet av rättigheterna, till exempel genom att öka kunskapen samt till-
godose institutioner och system som möjliggör respekten och efterlevnaden 
av rättigheterna.877

5.3 Slaveri och vit slavhandel
Svenska rättsliga åtgärder som reglerar handeln med människor har en lång 
tradition. Livegenhet och slavlikt arbete omnämndes redan före 1300-talet i 
de tidiga landskapslagarna.878 Det vita slaveriet kom tidigt att sammanföras 
med frågor om prostitution. Prostitution ansågs i Sverige vara ett såväl mora-
liskt som sanitärt problem. Frågan om handel med människor för sexuella  
ändamål eller prostitution reglerades till stor del av kyrkan som såg som sin 
uppgift att bestraffa gärningar som incest, hor, lönskaläge och tidelag. Det 
fanns en långtgående tradition att inom den kyrkliga straffrätten reglera  famil-
jeliv och folkmoral. Jämfört med brott enligt den statliga straffrätten kom 
sedlighetsbrotten att utmärkas av att de straffades med särskild stränghet. 
Denna syn kom också att få stor betydelse under senare straffrättsreformer. 

876 SOU 2010:70, s. 19.
877 Se t.ex. Spång, 2009, s. 17 f., Shaw, 2008.
878 Förutom i Hälsingelagen, se Harrison, 2010, s. 246 f.
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Även om den kyrkliga straffrättens makt kom att avta under 1700-talet vid-
hölls de stränga straffen för moraliska brott.879 

Svensk lagstiftning om handel med människor från 1800-talet och framåt 
tillkom som en reaktion på internationellt samarbete mot såväl slaveri som 
den vita slavhandeln. Om den svenska lagstiftningen är ett direkt resultat 
av internationella överenskommelser är dock svårt att påvisa, på grund av 
att internationella överenskommelser betraktades som en del av svensk rätt 
utan särskild implementering. Att svenska och internationella åtgärder skett 
under samma tidsperiod indikerar dock att ett sådant samband föreligger.880 
År 1847 infördes ett reglementeringssystem med kontrollåtgärder av prosti-
tuerade för att motverka veneriska sjukdomar.881 Bestämmelsen var en följd 
av liknande internationella åtgärder.

1864-års strafflag innehöll ett kategoriskt förbud mot slavarbete med detal-
jerade bestämmelser om försättande i slaveri.882 Till skillnad från det vita 
slaveriet var förbudet mot slavarbetet kategoriserat under brott mot annans 
frihet. Bestämmelsen bestod av förbud mot slavhandel med ”neger eller 
annan”,883 genom att ta ombord eller inspärra sådan på fartyg i syfte att föra 
bort denne. Strafflagen var uppbyggd efter premisser om att så långt som 
möjligt garantera den allmänna säkerheten och brottslingarnas bättring varför 
slavtransport och annan delaktighet i slaveri bestraffades från tio år till livstids 
straffarbete och förverkande av slavskepp.884 Även den som utrustade, upplät, 
befattade eller var anställd som sjöman på fartyg som användes för slaveri 
kunde dömas för medhjälp om denne hade vetskap om handeln.885 Bestäm-
melsen var delvis grundad på tidigare internationella överenskommelser som 
Wien deklarationen från år 1815.

År 1899 samlades Europas ledare till en kongress i London för att avhandla 
den vita slavhandeln. Som en följd inrättades flera europeiska nationalkom-
mittéer för bekämpandet av den vita slavhandeln. Den svenska nationalkom-
mittén utgjordes av föreningen Vaksamhet som grundades år 1903.886 I början 
av 1900-talet vidtogs svenska åtgärder mot den vita slavhandeln, likt inom det 
internationella arbetet, samtidigt men åtskilt från arbetet mot det traditionella 

879 Anners, 1979, s. 12 ff. och 30, se också Bergenheim, 2005, s. 130 f.
880 Se vidare Bring och Mahmoudi, 2007, s. 40 ff.
881 Brå, 2000:4, s. 13.
882 1865 års strafflag 15 kap., se diskussion i prop. 1962:10 B 15.
883 1865 års strafflag 15 kap. 1 §.
884 1865 års strafflag 15 kap. 1 §, se även prop. 1962:10 B 99 och Häthén, 1990, s. 194 f.
885 1864 års strafflag 15 kap. 2, 3 §§.
886 Hallner, 2009, s. 431.
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slaveriet. I och med att den vita slavhandeln ansågs utgöra en del av prosti-
tutionsproblematiken kom också Sverige att agera.887 Sverige undertecknade 
sedan 1904-års internationella överenskommelse om bekämpandet av den vita 
slavhandeln, vilket var ett viktigt incitament till samarbete om handel med 
kvinnor länder emellan.888

1904-års överenskommelse innehöll straffrättsliga åtgärder mot förbrytare 
av kvinnohandel, utan hänsyn till landsgränser. Den innehöll även tydliga 
kontrollåtgärder avseende unga kvinnors in- och utvandring samt åtgärder för 
snabbare samverkan mellan de respektive ländernas myndigheter.889 Den vita 
slavhandeln i Sverige bestod av såväl migrerade kvinnor från andra länder till 
Sverige som svenska kvinnor vilka fördes ut ur landet.890 Att utländska kvin-
nor lurades till Sverige bidrog till en ökad rädsla för spridning av sjukdomar 
förknippade med prostitution. Svenska åtgärder för att bekämpa den vita 
slavhandeln kan under denna tid därför beskrivas med två utgångspunkter: 
preventiva åtgärder för att skydda svenska kvinnor från att luras till utlandet 
samt åtgärder för att minska den inhemska prostitution och de samhällsolä-
genheter den ansågs medföra i Sverige.891

Mycket av arbetet med att införliva 1904-års internationella överenskom-
melse kom att bedrivas genom föreningsarbete och inte genom lagstiftning.892 
År 1918 avkriminaliserades prostitution i Sverige då religionens och sed-
lighetsbrottens betydelse avtog i straffrätten.893 Bristande effektivitet, god-
tycklighet och konsekvenserna för straffsystemets trovärdighet angavs vara 
förklaringen. Reglementeringen avskaffades samtidigt vilket kan kopplas till 
liknande åtgärder i flera andra europeiska länder, och kan även tänkas vara 
förenat med 1910-års konvention om bekämpningen av den vita slavhandeln. 
Prostituerade kunde dock fortsättningsvis kontrolleras genom lösdriveri-
lagstiftningen och lagen mot utbredning av könssjukdomar.894

887 Se Gallagher, 2010, s. 56 för hur definitionen av det vita slaveriet kom att ändra graden av 
uppmärksamhet, se också Matthews, 2003, s. 491.
888 SFS 1905:4.
889 ”Arrangement” kallades den del vilket Sverige ratificerade och tillkom efter en internatio-
nell konferens med ombud för de europeiska ländernas regeringar i Paris, 1902.
890 Stockholms stadsarkiv, Handlingar rörande vit slavhandel 1905–1923, SE/SSA/0021/
Överståthållarämbetet, Polisärenden 1, Polismästarens arkiv/F XIV:01, samt Diverse hand-
lingar angående vit slavhandel 1915–1931, SE/SSA/0024 01/Överståthållarämbetet för 
polisärenden 4: Utlänningsavdelningen/F IV:01.
891 Jareborg, 1979, s. 236 f.
892 Se vidare om reglementeringen och dess avskaffande i SOU 1995:15, s. 42.
893 SFS 1918:459.
894 SFS 1918:460. Se vidare SOU 1995:15, s. 42 samt Lernestedt, 2003, s. 51.
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Sverige anslöt sig till NF:s konvention om slaveri och tvångsarbete år 
1926, vilken endast avsåg tydliggöra tidigare överenskommelser mot slaveri 
samt tillförde övervakningsmöjligheter. FN övertog sedan ansvaret för över-
vakningen av slaverikonventionen och staterna ålades att underrätta FN:s 
general sekreterare om ”lagar och föreskrifter som utfärdas för tillämpningen 
av konventionen”.895 Slaveriet ansågs vara utrotat i Sverige och därför inte 
kräva några ytterligare åtgärder, men bestämmelser om slaveri kvarstod tills 
den nuvarande brottsbalken (BrB) trädde i kraft år 1965.896 

Det svenska skyddet för de som försätts i slavliknande handel har kommit 
att inkluderas i 1974-års grundlag. Bestämmelser om grundläggande fri- och 
rättigheter i regeringsformen avser att skydda såväl män som kvinnor från att 
utnyttjas i sådan handel.897 I regeringsformen stadgas att ”varje medborgare 
är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande”.898 Bestämmel-
sen anses entydigt förbjuda förhållanden som liknar slaveri eller tvångsar-
bete, även om bestämmelsen inte uttryckligen formulerats som ett sådant 
förbud.899

Genom en grundlagsändring år 1977 blev rättighetsskyddet gentemot det 
allmänna förstärkt, då bland annat riksdagens befogenheter att ingripa genom 
vanlig lag begränsades. En grundlagsreglering som begränsar möjligheten 
att anta rättighetsinskränkande lagar klargör rättigheternas roll i rättsord-
ningen och tydliggör vikten av de avvägningar mellan motstående intressen 
som måste göras. Ändringarna ansågs därmed ge en mer korrekt bild av den 
enskildes rättsställning i Sverige.900

Inför ändringen diskuterades huruvida grundlagsskyddet för de medbor-
gerliga fri- och rättigheterna skulle implementeras genom inkorporering alter-
nativt transformering utformade med direkt anknytning till de internationella 
instrument som de bygger på.901 Det förkastades dock på grund av att kon-

895 NF:s slaverikonvention, artikel 7. Se Sveriges rättsliga åtaganden på MR-området i inter-
nationellt perspektiv, kortfattad översikt, maj 1999, s. 18 f.
896 Prop. 1962:10, B15.
897 SOU 2001:14 s. 457, Begreppet ”mänskliga rättigheter” används, när det gäller rättig-
heter i internationell rätt, medan begreppet grundläggande fri- och rättigheter används för 
rättigheter i nationell rätt. I 1 kap. 2 § regeringsformen fastslås att den offentliga makten ska 
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet.
898 RF 2 kap. 8 §.
899 Prop. 2000/01:93, s. 22.
900 Prop. 1975/76:209, s. 85 f.
901 Här nämns främst den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och grundläggande friheterna, den europeiska sociala stadgan samt konventionerna 
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ventionstexterna ansågs vara svåröverskådliga, svårtillgängliga och byggde på 
en terminologi som varken var enhetlig eller anpassad till svensk lagstiftnings-
teknik.902 År 1995 infördes dock den Europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europa-
konventionen) som lag i den svenska rättsordningen.903 Europa konventionen 
bereder, som tidigare beskrivits, individerna skydd mot slaveri.904

Det materiella skyddet i regeringsformen avser endast den enskildas relation 
till den offentliga makten, men inte förhållandet enskilda emellan. Europa-
rådets konvention och regeringsformen är dessutom inte försedda med straff-
sanktioner och är därför inte tillämpningsbara i det enskilda fallet.905 Bestäm-
melserna kan alltså sägas rikta sig i första hand till lagstiftaren snarare än till 
rättstillämparna.

5.4 Könshandel
Även om den straffrättsliga bestämmelsen mot slaveri upphörde att gälla i och 
med 1965-års brottsbalk fortsatte det straffrättsliga arbetet mot vit slavhandel, 
som internationellt kommit att benämnas trafficking. På grund av den tydliga 
kopplingen mellan trafficking och prostitution blev den svenska responsen 
traditionsenligt lagstiftningsåtgärder kring moral och sedlighet. I de svenska 
motiven kom företeelsen att även benämnas som ”könshandel” och inklude-
rar då även inhemsk prostitution.906

5.4.1 Trafficking och försättande i nödläge
Med brottsbalken från år 1965 infördes en ny bestämmelse, ”försättande i 
nödläge” som en modernisering av regleringarna om frihetsberövanden då 
bland annat bestämmelserna om slaveri ansågs föråldrade.907 Straffbestäm-
melsen om försättande i nödläge infördes som motåtgärd till den så kallade 
slavhandeln med framförallt kvinnor och barn.908

Brottet försättande i nödläge var subsidiärt till de andra brotten mot frihet 
och frid: människorov och olaga frihetsberövande. Ett försättande i nödläge 

om medborgarliga och politiska respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
Prop. 1975/76:209, s. 84.
902 Prop. 1975/76:209, s. 85.
903 SFS 1994:1219
904 Se Europakonventionen, artikel 4, se också tidigare avsnitt 3.3.2.
905 Prop. 1975/76:209, s. 85 ff. och prop. 1993/94:117.
906 Se SOU 1995:15.
907 BrB 4 kap. 3 § (1962:700). Se prop. 1962:10, B15.
908 Prop. 1962:10, B 99, se även Lagrådets kommentarer.
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bestod i att någon genom olaga tvång eller vilseledande orsakade någon annans 
tvångstillstånd, eller orsakade att den som befann sig på utrikes ort råkade i 
nödläge.909 Med tvångstillstånd avsågs krigstjänst eller arbetstjänst och med 
nödläge menades en mycket svår belägenhet, som inte var tillfällig eller över-
gående. Ett nödläge inkluderade förföljelse och utnyttjande genom tuktigt 
levnadssätt, med andra ord påtvingad prostitution.910 För att straffbarhet skulle 
inträda krävdes dock att kvinnorna tvingats eller lurats till ett annat land, och 
att de mot sin vilja tvingats att prostituera sig eller att de hanterats på något 
annat liveget sätt.911

När bestämmelsen om försättande i nödläge skulle införas i brottsbalken 
framhölls att även om bestämmelsen var tillämplig på så kallad vit slavhandel, 
avsåg bestämmelsen inte varje kvinna som lockats till främmande land för 
att utnyttjas som prostituerad. En sådan utveckling ansågs skulle ha kunnat 
innebära att den som rekryterade utländska kvinnor till prostitution här, eller 
rekryterade kvinnor i Sverige till prostitution utomlands, omfattades av brottet 
försättande i nödläge. I dessa fall var istället bestämmelsen om koppleri till-
lämplig.912 Koppleri har sedan brottsbalkens tillkomst år 1965 varit straffbart 
och har en uppbyggnad som är snarlik den nuvarande bestämmelsen om män-
niskohandel. Med koppleri avses den som främjar, eller på ett otillbörligt sätt, 
ekonomiskt utnyttjar annans tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.913

Prostitution kom under 1970-talet att beskrivas som ett etablerat soci-
alt problem i Sverige, vilket inte kunde accepteras.914 Den vita slavhandeln 
eller trafficking diskuterades däremot inte längre i sådana ordalag. I början av 
1980-talet utreddes frågan om prostitutionens utbredning i Sverige, där det 
beskrevs hur tidigare diskussioner om prostitution kännetecknats av känslo-
laddade argument med brist på sakligt underlag. Debatten beskrevs som:

”Lösa påståenden och överdrifter som upphöjts till sanningar.”915

909 BrB 4 kap. 3 § (1962:700).
910 Jareborg, 1979, s. 237.
911 RKP, 1999, s. 28 och RKP, Lägesrapport 4, 2002, s. 20.
912 Straffrättskommitténs remitterade förslag till brottsbalk 1958, se även NJA II 1962, 
s. 121.
913 BrB 6 kap. 12 § (2005:90). År 1965 återfanns bestämmelser om koppleri i BrB 7 § där 
det stadgades ansvar för den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning främjar eller 
utnyttjar annans otuktiga levnadssätt och för den som förleder person under 21 år till sådant 
levnadssätt. Bestämmelsen ändrades språkligt genom prop. 1997/98:55.
914 Se prop. 1981/82:187, s. 1 och 7.
915 Prop. 1981/82:187, s. 28, se också s. 7.
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Någon hänsyn till internationella instrument eller åtaganden togs inte vid 
den här tidpunkten i dessa frågor. Fokus kom dock i enlighet med de inter-
nationella diskussionerna att allt mer flyttas från de fall av kvinnor som för-
des från Sverige för prostitution till de fall av kvinnor fördes till Sverige av 
samma skäl. Som en anledning till skiftningen av fokus angavs en oro över 
förändrade mönster med ökad internationell könshandel och stadigt ökande 
antal offer.916 Stora delar av de som köpte sex samt de som beskrevs vara pro-
fessionella  hallickar antogs vara invandrare.917 Om bestämmelsen om försät-
tande i nöd läge tidigare kunde beskrivas utifrån ett visst intresse att skydda 
dem som förflyttats och sedan prostituerats kom senare diskussioner att vara 
mer inriktade på eventuella hot den utländska expansionen av prostitution 
utgjorde. Här kan en intresseförändring märkas där migrationsfrågor börjat 
få allt större betydelse.

Den internationella könshandelstrafiken med kvinnor från tredje världen 
under 1980- och 1990-talen anges som den stora förändringen inom pro-
stitutionen. Handeln med kvinnor ansågs ha sökt sig andra vägar och blivit 
allt mer globaliserad eller internationell. Även förflyttningar inom länder, 
från landsbygd till städer, förklarades bidra till den svenska prostitutionen.918 
Orsaken till könshandeln förklarades bero på att kvinnor från dåliga för-
hållanden önskade förbättra sina levnadsvillkor genom att marknadsföra sin 
sexualitet. Den ökande könshandeln ansågs medföra en överetablering av 
prostituerade i Västeuropa som kunde ses genom en överrepresentation av 
utländska kvinnor i svensk gatuprostitution.919

Under kvinnokonferensen i Peking år 1995 uppkom frågan om Sverige 
skulle signera FN:s traffickingkonvention från år 1949. Som tidigare framgått 
tillkom konventionen som ett led i den internationella diskussionen kring 
vit slavhandel och trafficking och skyddar prostituerade, samtidigt som den 
omöjliggör för stater att erkänna prostitutionen som en egen ekonomisk sek-
tor. Sverige har inte anslutit sig till 1949-års konvention med motivering att en 
signering i och för sig varit möjlig i förhållande till den svenska lagstiftningen, 
men att den människosyn som konventionen anger inte stod i överensstäm-

916 Prop. 1981/82:187 se också SOU 2010:49, s. 75 där dessa frågor åter diskuteras.
917 Prop. 1981/82:187, s. 22.
918 SOU 1995:15, kap. 2.
919 Det tycktes också vara en högre grad av organisation kring prostitutionen nu och det 
hade påträffats länkar mellan den internationella könshandeln och narkotikahandeln, men 
det antogs dock inte vara ett stort problem i Sverige. SOU 1995:15, kap. 4.
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melse med den svenska synen.920 Konventionen beskrevs även som förlegad 
och gammalmodig. Genom att ha ratificerat FN:s konvention om avskaffande 
av all slags diskriminering av kvinnor från år 1979 ansågs Sverige dessutom 
redan ha gjort ett modernt internationellt åtagande beträffande kampen mot 
prostitution. Med det som motivering anslöt sig inte Sverige till konventio-
nen.921

Ställningstagandet att inte ansluta sig till traffickingkonventionen är en 
tydlig markering att den problematik som anges i konventionen inte anses 
förekomma i Sverige. Att bestämmelsen om försättande i nödläge sällan till-
lämpats förstärker ytterligare intrycket av en sådan föreställning.922 Trots att 
trafficking, den internationella handeln med kvinnor över gränserna, beskrivs 
ha ökat oroväckande mycket nämndes aldrig bestämmelsen om försättande i 
nödläge vid åtgärder mot prostitution under 1990-talet. Istället beskrivs detta 
fenomen kunna bekämpas genom bestämmelserna om koppleri, förförelse av 
ungdom samt en ny lagstiftning, som direkt avser att motverka prostitution.923

5.4.2 Sexköpslagen och handel med kvinnor
Mot bakgrund av den starka kopplingen mellan handel med människor och 
prostitution anges ofta den så kallade sexköpslagen vara ett tidigt, unikt och 
effektivt verktyg att motverka människohandel i Sverige.924 Sexköpslagen, 
eller lagen om köp av sexuell tjänst, trädde i kraft år 1999 och innebär en kri-
minalisering av att någon skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersätt-
ning.925 Således är inte försäljningen av sådan tjänst kriminaliserad.926 En 
utredning om huruvida prostitution skulle kriminaliseras påbörjades redan 
år 1993.927 Om sexköpslagen initialt även avsågs bekämpa människohandel 

920 För vidare om Sveriges ställningstagande till traffickingkonventionen se SOU 1995:15, 
s. 15 f.
921 SOU 1995:15, s. 48 ff.
922 Inga brott om försättande i nödläge redovisades i anmälningsstatistiken under slutet av 
1990-talet. Innan dess återfinns heller inga anmälningar om försättande i nödläge som resul-
terat i domar, utöver beslut om åtalsunderlåtelse. RKP, Lägesrapport, 1999, s. 25.
923 Se SOU 1995:15, kap. 1 och 3.
924 Bestämmelsen om förbud mot sexuella tjänster kallas i dagligt tal sexköpslagen trots att 
den numera ingår i brottsbalkens kapitel 6 och inte längre utgör en egen lag. Den kommer 
således att beskrivas likalydande i den här framställningen.
925 SFS 1998:408.
926 BrB 6 kap. 11 § (2011:517).
927 Kommittédirektiv 1993:31.
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är svårt att utläsa, motiven bakom lagen kan beskrivas som vaga och knapp-
händiga vad gäller såväl syfte som skyddade objekt.928

5.4.2.1 Internationell påverkan
En tydlig utgångspunkt för arbetet mot prostitution under 1990-talet var 
att den inte längre kunde ses ur ett begränsat, nationellt perspektiv. Ökade 
förflyttningar över gränser inom det dåvarande EG-samarbetet var ett faktum 
och inför ett eventuellt svenskt medlemskap ansågs det angeläget att under-
söka prostitutionen i övriga europeiska länder.929

I ett försök att uppskatta förekomsten, utan övergripande data, nämndes 
att 100 000 kvinnor var föremål för migrationsprostitution inom vad som 
kommit att bli EU, och de flesta kvinnorna kom från länder utanför Europa. 
Uppskattningen inkluderade företeelser med internationella kopplingar, som 
den så kallade ”sexturismen” och ”kvinnoimporten” från Sydostasien och Öst-
europa.930 Genom samtida arbete inom EU gjordes kopplingar till trafficking 
och organiserad brottslighet, och det uppmärksammades att människohandel 
var en prioriterad fråga inom EU. 

I och med Sveriges medlemskap i EU kom arbetet mot prostitution att 
ingå i det polisära samarbetet som även innefattade kampen mot narkotika, 
terrorism och illegal invandring. Sambandet mellan prostitution och organi-
serad brottslighet skulle granskas i prostitutionsutredningen som en följd av 
den internationella utvecklingen.931 Det gjordes därför en uppdelning mellan 
handel med kvinnor och prostitution i Sverige. Det hade uppmärksammats 
att antalet utländska kvinnor i prostitutionen ökat under senare år i alla tre 
svenska storstäder trots att antalet kvinnor i gatuprostitutionen totalt minskat.  
Det ansågs bland annat bero på att efterfrågan från utländska män i Sverige 
skapade ett behov av utländska prostituerade, eftersom svenska prostituerade 
vanligtvis inte tog utländska kunder.932

Föreställningar och antaganden om såväl handeln med kvinnor som prosti-
tution ledde till en uppdelad syn på svenska och utländska prostituerade. De 
utländska prostituerade utmålades som ett större problem för samhället än de 
svenska. Det kan främst förklaras genom det migrationsrättsliga perspektivet. 
Som skäl angavs att utländska prostituerade kom från andra kulturer med 

928 Se Lernestedt och Hamdorf, 2001, s. 130, Asp och Ulväng, 2007, s. 29, samt Wester-
strand, 2012.
929 Dir. 1993:31, s. 3.
930 SOU 1995:15, s. 46.
931 Se dir. 1993:31.
932 SOU 1995:15, s. 94 ff. och 109.
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annorlunda syn på prostitution jämfört med den svenska. Vissa kvinnor kom 
till exempel från fattigdom och förmodades tycka livet var bättre i Sverige 
trots det negativa med prostitution.933

Samtidigt förklarades offren för den internationella prostitutionen befinna 
sig i en mer utsatt situation eftersom de uppehöll sig illegalt i landet och därför 
tvingades undvika myndighetskontakt. Enligt utredningen var de utländska 
kvinnorna dessutom svåra att nå, dels på grund av språksvårigheter, dels för 
att dessa kvinnor var mer ”hallickberoende”.934 Det uppmärksammades att 
flera av de utländska prostituerade hölls inlåsta och hindrades ta kontakt med 
andra som talade samma språk. De hade inte heller tillgång till pass och andra 
resedokument som tillhörde dem.935 Det uppmärksammades också att de 
utländska kvinnorna hade svårare att tillgodogöra sig det stöd och den hjälp 
som samhället erbjöd och att finna eller vilja ha alternativ till prostitutionen.936

Regeringens ställningstagande om könshandel skulle ha kunnat ta sin 
utgångspunkt i något av dessa problem. I Sverige förklarades prostitutionen 
ha mycket begränsat samröre med den organiserade brottsligheten varför 
dessa aspekter inte föranledde någon åtgärd utan det var andra intressen som 
kom att utgöra grund för rättsliga åtgärder. De fall av öststatsprostitution som 
kunnat beläggas i Sverige beskrevs endast ha rört sig om enstaka kvinnor som 
använt sig av hotell och restauranger för att knyta prostitutionskontakter. Det 
konstaterades samtidigt att könshandeln i stort var begränsad i Sverige jämfört 
med andra länder på kontinenten. 937

Frågan om könshandel kom att behandlas tillsammans med frågor om 
kvinnofrid under beteckningen ”mäns våld mot kvinnor”.938 Den svenska 
debatten om mäns våld mot kvinnor framställdes till viss del utifrån interna-
tionella åtgärder såsom FN:s deklaration om våld mot kvinnor, FN:s världs-
konferens om mänskliga rättigheter i Wien år 1993, kvinnokonferensen i 
Peking år 1995 samt seminarier och konferenser ordnade av Europarådet 
som speciellt berörde könshandeln. Prostitutionsutredningen förklarades bli 
en fortsättning på arbetet att implementera FN:s kvinnokonvention.939 I och 
med EU:s meddelande om handel med kvinnor från år 1996, tillsammans 
med EU:s gemensamma åtgärd från år 1997 och Haagdeklarationen från 

933 Prop. 1997/98:55, s. 102
934 SOU 1995:15, s. 110.
935 SOU 1995:15, s. 47.
936 SOU 1995:15, s. 109 ff.
937 Prop. 1997/98:55, s. 102.
938 Prop. 1997/98:55, s. 1, se även SOU 1995:60.
939 Se vidare prop. 1997/98:55, s. 24 f., och SOU 2001:14, s. 430 ff.
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samma år, utsåg regeringen Rikspolisstyrelsen att vara nationell rapportör i 
frågor om handel med kvinnor.940 Internationellt samarbete hade dock ingen 
större inverkan vid införandet av sexköpslagen.

5.4.2.2 Kriminalsering av prostitution
I prostitutionsutredningens uppdrag ingick en översyn av samhällets åtgärder 
mot prostitution och dess omfattning. Det ingick också att utarbeta förslag 
till förbättringar av samhällets insatser mot prostitution och då särskilt utreda 
om en kriminalisering skulle kunna vara en lämplig åtgärd. Om kriminalise-
ring av prostitution är en lämplig åtgärd, och i så fall hur en sådan kriminali-
sering skulle kunna tänkas utformas har diskuterats flitigt såväl före som efter 
införandet av sexköpslagen.

Tidigare utredningar hade inte funnit att kriminalisering var en lämplig 
åtgärd mot prostitution.941 De argument för och emot kriminalisering som 
fördes fram i motiven till sexköpslagen är på det stora hela identiska med de 
argument som fördes fram i 1977-års prostitutionsutredning.942 Ett föränd-
rat besluts- och verklighetsunderlag lär inte vara den främsta anledningen 
till att kriminaliseringsfrågan i 1995-års utredning besvarades jakande. Den 
relevanta skillnaden kan istället vara att underlaget värderats annorlunda.943

Kriminalisering av ett visst beteende anses vara det mest påtagliga medel 
staten kan använda för att visa på handlingar som socialt oacceptabla och för 
att bidra till att avskräcka människor från att begå sådana handlingar.944 Pro-
stitution beskrevs inför sexköpslagen ha sådana negativa verkningar i samhäl-
let att den skulle  bekämpas med kraft, bland annat på grund av förekomsten 
av HIV och aids.945 Även om en företeelse är att anse som socialt oacceptabel 
innebär det inte per se att en kriminalisering är det mest effektiva medlet för 
att förhindra företeelsen.946 Vid införandet av brottsbalken menade lagstif-
taren att en kriminalisering avser att tillgodose samhällets krav på skydd för 
allmänna och enskilda intressen, men att försiktighet ska vidtas då inte alla 
skyddsvärda intressen kräver kriminalisering.947

940 Prop. 1997/98:55, s. 27 f. och 51 f. Något som aldrig berördes i den ursprungliga utred-
ningen utan uppkom på grund av senare överenskommelser inom EU.
941 Se SOU 1981:71 och SOU 1982:61.
942 Prop. 1981/82:187, se också SOU 1981:71.
943 Lernestedt och Hamdorf, 1999–2000, s. 855.
944 Jareborg, 2001, s. 47 ff.
945 Se kommittédirektiv 1993:31.
946 Lernestedt, 2003, s. 110.
947 Prop. 1962:10, B 41.
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En kriminalisering anses vara ett relativt stort ingrepp från staten som ska 
användas i så begränsad utsträckning som möjligt, gärna som en sista utväg.948 
Innan en nykriminalisering sker bör därför dess nödvändighet utredas och 
besvaras. För att en kriminalisering ska vara befogad anses fem kriterier vara 
uppfyllda:

1. Beteendet kan föranleda påtaglig skada eller fara
2.  Alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella eller 

skulle kräva oproportionerligt höga kostnader
3. Straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar
4.  Straffsanktion utgör ett effektivt medel för att motverka det icke önsk-

värda beteendet
5.  Rättsväsendet har resurser att klara den eventuellt ytterligare belastning 

som kriminaliseringen innebär.949

För att motivera en nykriminalisering krävs först att ett rättsligt intresse kan 
identifieras och att det kan sägas vara hotat av en viss gärning.950 För att 
besvara i vilken utsträckning sexköpslagen kan beskrivas vara del av arbetet 
mot människohandel är det främst relevant att undersöka kriminaliseringskri-
terierna ett, tre och till viss del fyra i de delar som beskriver skyddsintresset. 
Vilket skyddsintresse eller skyddat objekt som motiverat förbudet av sexköp 
står inte helt klart.951 I motiven påstås såväl enskilda som allmänna intressen 
vara i behov av skydd:

”… prostitution medför allvarliga skador både för de enskilda och samhället. 
Omkring de prostituerade förekommer i regel en omfattande kriminalitet av 
olika slag som t.ex. narkotikahandel, koppleriverksamhet, misshandel m.m. 
De prostituerade har också i allmänhet en mycket svår social situation. Det är 
därför en viktig samhällsangelägenhet att prostitution bekämpas.”952

948 Lernestedt, 2003, s. 15, se även Asp, Ulväng och Jareborg 2010, 1.5.4. Samtidigt har en 
situation uppstått där kriminaliseringar, på grund av folkvaldas intresse för straffrätt, kommit 
att användas som en slentrianmässig första, och inte sista, respons mot oönskat beteende, se 
vidare Victor, 1995, s. 61.
949 SOU 1992:61, s. 110 ff. Rekommendationerna godtogs sedan principiellt av riksdagen, se 
prop. 1994/95:23, s. 55, 1994/95:JuU2.
950 Se Lernestedt, 2003, s. 127 ff., Asp och Ulväng, 2007, s. 63.
951 Lernestedt och Hamdorf, 2000–2001, s. 130, Asp och Ulväng, 2007, s. 29, samt Wester-
strand, 2012.
952 Prop. 1997/98:55, s. 104.
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För att avgöra vilket objekt som primärt ska skyddas kan argumenten som 
beskriver skadan vara avgörande. Under utredningen inför sexköpslagen gjor-
des en bedömning av hur skadlig könshandeln var. Något entydigt svar på 
vilken skada som förmodas uppkomma genom gärningen angavs dock inte.953

5.4.2.3 Prostitution – till skada för vad?
I samband med översynen av sexualbrottslagstiftningen år 2005 infördes för-
budet av sexköp i brottsbalkens 6:e kapitel. Trots att nämnda kapitel avser 
att skydda den sexuella integriteten och de där angivna brottstyperna utgör 
brott mot person, förklaras förbudet av sexköp skydda allmänna intressen.954

Om den skada prostitution beskrivs medföra riktar sig mot den sexuella 
integriteten hos den enskilda individen ska det motiveras varför inte den 
enskildes självbestämmanderätt också betraktas som relevant. Genom en 
sådan beskrivning kan de prostituerade framställas som offer.955 Prostitution 
beskrevs dock inte förenligt med individens rätt att fritt bestämma över sig 
själv utan hindrade hennes utveckling till människa och kunde skapa eller 
förstärka social utslagenhet. Särskilt nämndes att prostitution kunde medföra 
en negativ sexualsyn där kvinnor behandlades som objekt. Prostitution ansågs 
motverka en syn om att sexualitet och känslor hör ihop och där parterna tar 
ansvar för varandra.956

I det ursprungliga betänkandet togs delvis avstånd från en utnyttjare- och 
offerkonstruktion. Det ifrågasattes om inte också köparna i någon mening var 
offer eller om de prostituerade verkligen var offer upp till den grad av utnytt-
jande som då krävdes enligt 6 kap. 3 § brottsbalken om sexuellt utnyttjande.957 
I propositionen anlades i högre grad ett utnyttjar- och offerperspektiv än i 
betänkandet. En kriminalisering av den prostituerade avvisades med motive-
ringen att även om prostitutionen som sådan inte är en önskvärd samhälls-
företeelse så är det inte rimligt att också kriminalisera den, som åtminstone i 
flertalet fall, är den svagare parten som utnyttjas av andra som vill tillfredsställa 
sin egen sexualdrift.958

Det uppmärksammades att kvinnorna som förts från öststaterna eller Syd-
ostasien till Sverige för att prostitueras efter ankomsten blivit isolerade från 

953 Se vidare Asp och Ulväng, 2007, s. 29.
954 Prop. 2004/05:45, s. 104.
955 Se Lernestedt och Hamdorf, 2000–2001, s. 114 f., se även Asp och Ulväng, 2007, s. 29 f.
956 SOU 1995:15, s. 148 ff.
957 SOU 1995:15, s. 227.
958 Det skulle exempelvis vara möjligt att ta hänsyn till offrets ålder vid en straffmätning, 
prop. 1997/98:55, s. 106.
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kontakter i hemlandet och inte sällan hamnade i beroendeförhållande vad 
gäller mat, boende och uppehållstillstånd.959 Några särskilda åtgärder direkt 
avsedda att skydda offren för handeln nämns dock inte vilket sammankopp-
lats med att det föreligger en presumtion att staten som huvudregel ska inta 
en tillbakadragen roll när det gäller att styra beteenden inom den privata 
sfären.960 Då prostitution inte ansetts medföra påtaglig skada eller fara gent-
emot privata intressen ansågs det heller inte befogat att införa åtgärder för att 
styra sådana beteenden. Istället beskrevs det vara en samhällsangelägenhet att 
bekämpa prostitution och dess skadeverkningar.961

Prostitutionen ansågs medföra skador för samhället och som särskilt utsatta 
beskrevs närboende till könshandelsområden som blev störda ”inte bara av 
den ständiga trafiken av könsköpande män i bil, utan också på många andra 
sätt”.962 Det ansågs finnas risk för att kvinnor blev antastade, misstagna att 
vara prostituerade och många män likaså misstagna för att vara könshan-
delskunder. Även barn befarades kunna bli antastade till och från skolan. 
Besökande i parker eller på kyrkogårdar ansågs kunna tvingas bevittna prosti-
tuerade som betjänade sina kunder och nedsmutsning i form av använda kon-
domer och exkrementer beskrevs vara ett samhällsproblem som prostitution 
medför. Kriminalitet sades följa i prostitutions spår och ”de negativa effekter 
det har för samhället är omöjliga att överblicka”.963 När en skada endast anges 
som en risk får det anses särskilt svårt att värdera vid en nykriminalisering.964

Det är vanligt att ett straffbud skyddar flera intressen, mer eller mindre 
skiljaktiga från varandra. Dessa intressen kan ha samma innehavare, men det 
kan också likt sexköpslagen röra sig om olika innehavare. Dessa intressen kan 
stå i ett hierarkiskt förhållande till varandra alternativt stå bredvid varandra i 
hierarkin. Det första fallet har beskrivits som en äkta flerfaldighet av intres-
sen medan det andra fallet beskrivits som en falsk sådan. Det tycks vara så att 
i de fall ett intresse inte anses tillräckligt för att motivera en kriminalisering 
beskrivs även andra intressen också skadas av det klandervärda beteendet.965 
Tanken tycks vara att i de fall det inte finns ett bärande intresse, så kan det 

959 SOU 1995:15, s. 95 ff., liknande frågor har även uppmärksammats långt senare utanför 
frågan om prostitution och istället inom frågor om kvinnor som utsätts för våld efter att ha 
beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning, SOU 2012:45.
960 Asp och Ulväng, 2007, s. 60.
961 Prop. 1997/98:55, s. 104.
962 SOU 1995:15, s. 148.
963 SOU 1995:15, s. 149.
964 Se vidare Asp och Ulväng, 2007, s. 53.
965 Se Lernestedt, 2003, s. 169 ff.
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kompenseras med ett större antal intressen. En sådan argumentation anses 
kunna leda till en falsk flerfaldighet.966

Ifall sexköpslagen utgör en bestämmelse med äkta flerfaldighet torde pro-
stitution primärt anses skadar allmän ordning, eller att den har aggregerande 
skadeverkningar genom att ge upphov till exempelvis organiserad brottslighet 
och människohandel. Vilket allmänt intresse som primärt skulle antas skyddas 
anges dock inte, vilket ytterligare indikerar problem att ange bestämmelsens 
skyddade objekt.967 Det skulle även kunna anses att intresset att skydda med-
borgare, prostituerade, från förnedrande och nedbrytande livsstil är syftet, 
och då skulle individen vara det primära skyddade objektet. Argumentationen 
leder dock åt ett moraliskt håll där det skyddsvärda är en viss moral. Vad som 
önskas  skyddas blir därmed en god eller värdig sexmoral, där omoralen beteck-
nas som icke önskvärd.968 Moral är ett typiskt sådant intresse som tidigare inte 
ansetts motivera en kriminalisering utan ytterligare skadeverkningar.969

Straffsanktion mot prostitution ansåg krävas med hänsyn till gärningens 
allvar mot samhälleliga intressen. Sådana skäl har tidigare ansetts som själv-
klara och inte föranlett anledning att föras fram då alla brott i sista hand 
anses vara riktade mot samhälleliga intressen.970 Av den anledningen har 
skyddsintresset mot prostitution kommit att beskrivas utifrån flera objekt. I 
utredningen om sexköpslagens effektivitet från år 2010 noteras att det inte 
getts något uttryckligt svar på frågan om sexköpslagens primära skyddsintresse 
tidigare. Det vill säga om skyddade objektet var en enskild kvinnas hälsa och 
integritet eller om det var allmän ordning som skulle skyddas.971 Inte heller 
i den efterföljande propositionen tar regeringen ställning till vilka intressen 
sexköpslagen primärt avser skydda. Det beskrivs dock att prostituerade i vart 
fall inte är att betrakta som målsägande genom sexköpslagen, vilket indikerar 
att bestämmelsen är att betrakta som ett offerlöst brott.972

5.4.2.4 Normbildande syfte
En viktig förutsättning vid införandet av en straffsanktion är att den utgör 
ett effektivt medel för att motverka icke önskvärda beteenden. Effektivitet 
kan indelas i minskning av det straffbelagda beteendet eller antal brott som 

966 Se Lernestedt, 2003, s. 171.
967 Asp och Ulväng, 2007, s. 30 samt Lernestedt och Hamdorf, 2000–2001, s. 114.
968 Asp och Ulväng, 2007, s. 30 f.
969 Lernestedt, 2003, s. 224.
970 Lernestedt och Hamdorf, 2000–2001, s. 120.
971 SOU 2010:49, s. 76.
972 Se vidare om människohandel och offerlösa brott i avsnitt 6.3.3.
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upptäcks och lagförs.973 I betänkandet om könshandel från år 1995 betonades 
ett straffbuds normbildande funktion och det gjordes klart att könshandel 
inte var socialt acceptabelt.974 Inom doktrinen framhålls dock att den svenska 
straffrättens centrala funktion inte är att lösa sociala problem.975 En krimina-
lisering av prostitution skulle främja jämlikhet mellan könen och avskräcka 
från könshandel.976 Sexköpslagen beskrivs därför som en normbildande lag-
stiftning vilken påstås kunna falla inom ramen för en kriminaliserings effekti-
vitetskrav genom att samhället därigenom på ett effektivt sätt ”klart markerar 
sin ställning”.977 Effektivitetskravet har således kommit att utvidgas genom 
att inte endast se till strikt preventiv verkan eller möjlighet att upptäcka och 
straffa gärningar.978

Syftet med sådan lagstiftning anses kunna variera mellan å ena sidan mer 
eller mindre välgrundade förhoppningar om att en ny straffbestämmelse ska 
kunna förändra verkligheten och vara preventiv, å andra sidan att sådana 
åtgärder snarare är rena eftergifter för allmän oro och opinioner för att visa att 
något görs mot brottsligheten och att statsmakten är handlingskraftig.979 Den 
preventiva verkan avsåg i detta fall inte nödvändigtvis en minskning av det 
straffbelagda beteendet utan snarare en förändrad allmän uppfattning. Reger-
ingen ansåg dessutom att redan risken att hamna i en polisutredning genom 
sexköpslagen skulle vara tillräckligt avskräckande för att förbudet skulle vara 
effektivt.980

Invändningar mot att det skulle bli svårt att kontrollera efterlevnaden av 
en kriminalisering av prostitution gjordes redan vid 1977-års prostitutionsut-
redning, varför också en kriminalisering av prostitution då uteblev. Bestäm-
melsen om köp av sexuell tjänst har också visat sig svår att tillämpa. När 
sexköpare lagförs för brott handlar det i majoriteten av alla fall om erkända 
brott.981 Kriminaliseringen har ändå förklarats vara effektiv mot bakgrund av 
sitt avskräckande syfte, och anses ha gett positiva effekter på omfattningen av 
prostitutionen genom att vara ett störningsmoment. 

973 Asp och Ulväng, 2007, s. 63.
974 SOU 1995:15, s. 17.
975 Se vidare Burman, 2007, s. 201.
976 SOU 1995:15, s. 220 ff.
977 Prop. 1997/1998:55, s. 100 och Lernestedt och Hamdorf, 2000–2001, s. 127.
978 Se t.ex. åklagarutredningens betänkande, SOU 1992:61, s. 111, se vidare om krav vid 
nykriminalisering avsnitt 5.4.2.2.
979 Jareborg, 1995, s. 32.
980 Prop. 1997/98:55, s. 104.
981 SOU 2010:49, s. 23.
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Effekten av den svenska sexköpslagen utreddes under våren 2010, och i 
betänkandet beskrevs hur människohandel för sexuella ändamål har en betyd-
ligt mindre omfattning i Sverige än i andra jämförbara länder på grund av 
sexköpslagen.982 Sexköpslagen beskrivs också ofta som ett effektivt medel för 
att bekämpa människohandel i Sverige.983 Någon utredning om så verkligen 
är fallet gjordes inte av utredaren som, trots uppdraget, nöjde sig med att 
konstatera att sexköpslagen kan förhindra etablering av grova brottsorgani-
sationer i Sverige.984 Människohandlares intresse för Sverige som ett destina-
tion- eller transitland sägs vara mindre jämfört med andra länder. Detta tack 
vare att sexköpslagen minskat efterfrågan jämfört med vad som annars hade 
kunnat förmodas med hänsyn till antalet storstäder och livliga relationer till 
vissa ursprungsländer.985 Antagandet baseras dock på undermåliga uppgifter 
om omfattningen av människohandel för sexuella ändamål i Sverige, vilket 
också uppmärksammades av utredningen.986 Liknande argument om män-
niskohandelns omfattning i Sverige framfördes också även innan lagen trätt i 
kraft, varför sexköpslagen inverkan kan ifrågasättas.987 

Utredningen, som beskriver sexköpslagens effektivitet i positiva ordalag, 
har kommit att få kritik för att inte objektivt ha utrett lagstiftningens genom-
slag. En ny objektiv utredning har efterlysts som förutsättningslöst belyser om 
lagen fyller sina syften och som ordentligt utvärderar lagens effektivitet.988

Sammantaget kan det beskrivas som tveksamt att de skäl som lagts till 
grund för förbudet av sexköp och eventuella kopplingar till människohandeln 
är tillräckligt för en kriminalisering.989 Då kriminaliseringen av sexköp till 

982 SOU 2010:49, s. 20.
983 Se RKP, Lägesrapport 8, 2005 samt RKP, Lägesrapport 9, 2006 och jfr prop. 1997/1998:55, 
s. 104. Huruvida bestämmelsen ska anses vara effektiv i detta avseende kan beskrivas genom 
hur högt straffvärde bestämmelsen belagts med. Är straffvärdet högt anses det vara angeläget 
att undertrycka gärningen, varför det kan anses effektivt om även en måttlig minskning av 
frekvensen skulle bli utfallet. Om däremot gärningstypen har ett lågt straffvärde, vilket är 
fallet för sexköplagen, måste den minskade frekvensen vara påtaglig för att bestämmelsen ska 
kunna beskrivas som effektiv. Asp och Ulväng, 2007, s. 63 f.
984 SOU 2010:49, s. 122.
985 RKP, Lägesrapport 6, 2004.
986 RKP slutade år 2003 göra estimeringar av antalet fall om människohandel för sexuella 
ändamål i Sverige, se också SOU 2010:49, s. 122.
987 Se bl.a. SOU 1995:15 samt prop. 1997/98:55 där faktorer som ett väl utbyggt trygghets-
system, hög jämställdhet och väl fungerande socialt arbete beskrivs som av  görande faktorer.
988 Kristina Ljungros, ordförande i RFSU, DN 2013-05-27, Dodillet, menar att värderingen 
av sexköpslagen är en vetenskaplig skandal, Newsmill, publicerad: 2010-07-21, uppdaterad: 
2011-11-02, se även Agustín och Persson, SvD, publicerat 2010-07-15, uppdaterad: 2010-
07-16.
989 Se vidare Asp och Ulväng, 2007, s. 31.
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synes inte minskat frekvensen nämnvärt av prostitution, och inte heller med-
fört att den upptäckts och lagförts kan det konstateras att den i traditionell 
bemärkelse inte heller varit effektiv.990 Detsamma gäller sexköps lagens avsed-
da och faktiska inverkan på handel med människor. Till en början gjordes en 
tydlig uppdelning mellan frågor om prostitution och handel med kvinnor. 
Att motverka människohandel nämns aldrig som ett direkt mål med bestäm-
melsen om sexköp, och inte heller i de förarbeten som senare föranledde 
bestämmelsens införande i brottsbalken.991

5.5 Särskild straffbestämmelse om människohandel
Handel med människor har inte ansetts vara ett stort problem i Sverige, utan 
som ett i princip främmande fenomen för det svenska rättssystemet.992 Det 
uppmärksammades i slutet på 1990-talet att en viss handel med människor 
ägt rum men förundersökningarna lades ner eftersom det då inte fanns någon 
tillämpbar straffbestämmelse för dessa företeelser.993

På grund av en internationell utbredning och farhågor om att Sverige 
kunde användas som ett transitland uppstod en oro för att handeln skulle 
öka i Sverige.994 Enligt Rikskriminalpolisens bedömning fanns det vid den 
här tiden flera faktorer som talade för en ökande nivå av människohandel eller 
brottslighet av människohandelsliknande karaktär. Som skäl angavs bland 
annat att ett förenklat förfarande av inresa till Sverige från viseringsfria länder 
i och med det svenska närmandet till Schengensamarbetet kunde innebära 
ökad handel med människor i Sverige.995 På grund av internationella åtgärder 
kom frågan att behandlas av den svenska lagstiftaren.996

I juni 1998 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en kommitté 
med uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om sexualbrott samt 
utreda om det fanns behov av en särskild brottsrubricering som skulle ta sikte 
på handel med människor för sexuella ändamål.997 År 2002 infördes den första 

990 Asp och Ulväng, 2007, s. 64.
991 Prop. 1997/98:55, s. 104 samt prop. 2004/05:45.
992 RKP, Lägesrapport 3, 2000, s. 22.
993 Under åren 1998–2000 inleddes åtminstone 14 förundersökningar som inbegrep miss-
tankar om handlingar utmärkande för människohandel. SOU 2001:14, s. 426 ff., samt 456 ff.
994 Dir. 1998:48, se också SOU 2002:69, s. 147.
995 RKP, Lägesrapport 3, 2001, s. 2 och prop. 2001/02:124, s. 15.
996 SOU 2001:14 s. 426 ff.
997 Utredning tog namnet 1998 års sexualbrottskommitté. I mars 2001 kom kommitténs 
slutbetänkande: Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande 
frågor.
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svenska regleringen som kriminaliserade människohandel i Sverige.998 Syftet 
med den nya lagstiftningen kan beskrivas som tredelat: för det första anges att 
ett särskilt straffansvar skulle kunna bidra till att bättre synliggöra fenomenet 
och för det andra skulle det underlätta det internationella samarbetet mot 
människohandel.999 Det tredje och huvudsakliga syftet angavs vara att skydda 
personer från att bli offer från människohandel.1000

5.5.1 Internationell påtryckning 
Att Sverige kom att utreda om det fanns behov av en särskild brottsrubricering 
som skulle ta sikte på handel med människor kan uteslutande beskrivas som 
ett resultat av internationella åtaganden.1001 Det var främst tre internationella 
instrument som lade grunden för utredningen; EU:s gemensamma åtgärd 
mot människohandel och sexuellt utnyttjande av barn från år 1997, FN:s 
kvinnokonvention från år 1979 samt FN:s barnkonvention från år 1989.1002 
Redan i kommittédirektivet förklarades dock att det inte förelåg något inter-
nationellt krav i något av ovanstående instrument att införa ett särskilt brott 
eller enhetliga straffrättsliga åtgärder mot människohandel.1003 Det ansågs 
ändå vara av vikt för svenskt vidkommande att utreda frågan.

Det var främst EU:s gemensamma åtgärd mot människohandel och den 
något senare Haagdeklarationen som styrde det initiala lagstiftande arbetet. 
Det beaktades dock att den gemensamma åtgärden hade fattats inom EU:s 
dåvarande så kallade tredje pelare och därmed inte hade direkt tillämplighet i 
Sverige. Medlemsstaterna hade ändå åtagit sig att innan utgången av år 1999 
uppfylla bestämmelserna i den gemensamma åtgärden.1004 En majoritet av 
EU:s medlemsstater, samt andra europeiska länder, hade redan vid denna 
tidpunkt särskilt straffansvar för viss handel med människor i deras nationella 
lagstiftning. Ett särskilt brott ansågs vara av stor betydelse för att underlätta 
ett internationellt samarbete mot människohandel och därigenom effektivt 

998 SFS 2002:436.
999 Prop. 2001/02:124, s. 19.
1000 Prop. 2001/02:124, s. 24. Åklagarmyndigheten har sedan tolkat det huvudsakliga syftet 
som att förstärka det straffrättsliga skyddet mot handel med människor som syftar till utnytt-
jande för sexuella ändamål. Åklagarmyndigheten, RättsPM 2007:2, Utvecklingscentrum, 
2007, s. 4.
1001 Se prop. 2001/02:99, s. 8.
1002 För mer om Sveriges strategi att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i 
Sverige, se prop. 1997/98:182.
1003 Kommittédirektiv 1998:48.
1004 97/154/RIF: Gemensam åtgärd av den 24 februari 1997 om åtgärder mot människohan-
del och sexuellt utnyttjande av barn. EGT L 63, 4.3.1997.
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bekämpa densamma.1005 Detta påskyndande till viss utsträckning införandet 
av en svensk straffbestämmelse, då en harmonisering av lagstiftning inom EU 
framstod som viktig.1006

Instrument från EU har som tidigare visats haft ett tydligt fokus att mot-
verka irreguljär migration vad gäller frågor om handel med människor.1007 Så 
gäller också EU:s gemensamma åtgärd från år 1997 som beskrev handeln med 
människor utifrån en del i arbetet mot otillåten migration. Vid den svenska 
implementeringen har instrument från EU haft en särställning i jämförelse 
med internationella instrument från andra organisationer. Detta kan vara en 
förklaring till varför de gränsöverskridande fallen av handel med människor 
av regeringen ansågs vara de mest allvarliga.1008

I betänkandet gjordes bedömningen att svensk lagstiftning i allt väsentligt 
uppfyllde de krav som ställts på medlemsstaterna. Den gemensamma åtgärden 
innehöll definitioner av de delar som ingick i förfarandet om människohandel 
men det hade uttryckligen angetts att dessa definitioner inte skulle påverka 
specifika definitioner i medlemsstaternas lagstiftning.1009 De uppsåtliga bete-
enden som omfattas av uppräkning i den gemensamma åtgärden ansågs i 
princip redan vara straffbelagda genom bestämmelserna om sexualbrott i 6 
kapitlet brottsbalken.1010 De angivna beteendena i den gemensamma åtgär-
den skulle dock inte bara vara inkluderade i tillämpliga straffbestämmelser 
utan de skulle också vara väl avvägda, effektiva och avskräckande i syfte att 
motverka handeln med människor.1011 Alla punkter av den gemensamma 
åtgärden prövades dock aldrig mot svensk lagstiftning.1012

Vid utredningen av en särskild straffbestämmelse om människohandel 
skulle särskilt kvinnokonventionen beaktas.1013 I betänkandet poängterades 
att konventionen var bindande gentemot Sverige, som tillhörde en av de få 
stater som inte utnyttjat möjligheten att lämna förbehåll.1014 Konventions-
staterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, även lagstiftning, för att bekämpa 

1005 Prop. 2001/02:124, s. 19 samt SOU 2001:14, s. 456.
1006 SOU 2001:14, s. 458.
1007 Se tidigare avsnitt 2.4.2.
1008 Prop. 2001/02:124, s. 22.
1009 SOU 2001:14, s. 436 ff.
1010 SOU 2001:14, s. 453 ff.
1011 97/154/RIF: Gemensam åtgärd av den 24 februari 1997 om åtgärder mot människo-
handel och sexuellt utnyttjande av barn. EGT L 63, 4.3.1997, avdelning II A. b).
1012 Jfr prop. 2001/02:124, s. 11.
1013 Dir. 1998:48.
1014 SOU 2001:14, s. 430 f.
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alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution.1015 
Det konstaterades dock under utredningen att konventionen inte anger någon 
definition av vad som avses med handel med kvinnor och inte heller anges 
hur staterna ska bekämpa handeln.1016 Kvinnokonventionen utgjorde inte 
grund för den svenska straffbestämmelsen, och instrument som syftar till att 
komplettera konventionen kom aldrig att diskuteras inför kriminaliseringen 
av människohandel.

Även FN:s barnkonvention angavs som ett av de internationella instrument 
som skulle beaktas i utredningen av eventuell kriminalisering av människo-
handel. Redan vid den svenska implementeringen av barnkonventionen år 
1989 ansåg barnkommittén att även om försäljning eller handel med barn 
är synnerligen allvarliga problem så är de av perifer natur för svenska förhål-
landen, varför frågan inte behandlades närmare då.1017

Efter barnkonventionen har två tilläggsprotokoll tillkommit varav det ena 
gäller handel med barn, barnpornografi och barnprostitution. Sverige hade 
vid tillfället för utredningen undertecknat protokollet, och frågan om tillträde 
bereddes vid den tiden av regeringen.1018 Enligt protokollet omfattas varje 
handling eller transaktion där ett barn överlåts från en part till en annan mot 
någon form av ersättning. Det avser såväl nationella som gränsöverskridande 
handlingar, oavsett om de skett i organiserad form eller inte.1019 Det konsta-
terades att det inte krävdes några lagändringar för att tillgodose de krav som 
FN-protokollet mot försäljning av barn ställer upp när det gäller krimina-
lisering av och påföljder för barnprostitution.1020 Under utredningsarbetet 
tillträdde Sverige även ILO:s konvention (nr 182) om de värsta formerna 
av barnarbete. Även här kom implementeringen att ske genom konstaterad 
normharmoni och några lagändringar ansågs inte krävas.1021

Efter att det i utredningsdirektivet konstaterats att det inte fanns något 
 åtagande att införa ett särskilt brott om människohandel eller att införa enhet-
liga straffrättsliga regler antogs dock under utredningens pågående arbete 
FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet med till-

1015 Kvinnokonventionen, artikel 6.
1016 Prop. 2001/02:124, s. 8 samt SOU 2001:14 s. 430 ff.
1017 SOU 1997:116, s. 495.
1018 Prop. 2001/02:124, s. 11.
1019 FN:s tilläggsprotokoll mot handel med barn, barnpornografi och barnprostitution, 2000.
1020 Ds. 2003:45, s. 116 ff. Sverige har kritiserats av FN:s barnrättskommitté för bristande 
implementering av tilläggsprotokollet till barnkonventionen, om handel med barn, barn-
pornografi och barnprostitution. FN:s barnrättskommitté, 2011 års rapport.
1021 Prop. 2000/01:93, ILO:s konvention nr 182 och dess tillhörande rekommendationer om 
de värsta formerna av barnarbete m.m.
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läggsprotokoll vilket kom att ändra situationen. Sverige signerade konventio-
nen samt Palermoprotokollet den 12 december år 2000, som innehöll krav på 
enhetlig strafflagstiftning som beaktade samtliga delar av människohandeln. 
Lagstiftaren ansåg det därför nödvändigt med en något annorlunda ingång 
till lagstiftningen än vad det förehavande utredningsdirektivet föreskrev, trots 
att de internationella instrumenten ännu inte trätt i kraft.1022

Samtidigt som utredningen pågick behandlas också antagandet av EU:s 
rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel.1023 Som tidigare 
framgått upphävdes den gemensamma åtgärden från år 1997, som den svenska 
utredningen initialt utgått ifrån, och ersattes med rambeslutet. Rambeslut är 
rättsligt bindande och förbinder medlemsstaterna att anta minimiregler för att 
bekämpa människohandel om påföljder och straffrättsliga åtgärder.1024 Ram-
beslutet omfattade dels arbetskraftsexploatering och dels sexuell exploatering 
och var således snävare i sin innebörd än Palermoprotokollet, men vidare än 
den tidigare gemensamma åtgärden.

I betänkandet framhävdes att Palermoprotokollet föreskrev anslutande sta-
ter att införa en särskild straffbestämmelse och att EU eftersträvade en harmo-
nisering av medlemsstaternas nationella rättssystem.1025 Dessa två instrument 
har varit avgörande för såväl införandet som utformningen av den nya straff-
bestämmelsen.1026 Samtidigt gavs instrumenten om mänskliga rättigheter inte 
längre samma utrymme. Vid regeringens ställningstagande till den föreslagna 
bestämmelsen framkom dessutom att Sverige uppmanats av FN:s kommitté 
för sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter att vidta särskilda åtgärder 
för att kriminalisera människohandel. De skyddsaspekter som också efterfrå-
gats av FN kommittén lämnades därhän.1027

5.5.2 Människohandel för sexuella ändamål
Trots att de internationella instrument vilka ställde krav på att införa kri-
minalisering av handel med människor ännu inte trätt i kraft förändrades 
den svenska inställningen till huruvida en kriminalisering skulle ske. Enligt 
utredningsdirektivet skulle frågan om det förelåg ett behov av ett särskilt brott 

1022 Prop. 2001/02:124. Sverige föreslogs senare tillträda Palermo protokollet genom Ds. 
2003:45.
1023 Prop. 2001/02:99 om Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa 
människohandel.
1024 Rambeslutet artikel 9, prop. 2001/02:99, s. 23.
1025 SOU 2001:14, s. 457 ff.
1026 Prop. 2001/02:124, s. 8.
1027 Prop. 2001/02:124, s. 19.
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om handel med människor för sexuella ändamål som innehöll ett gränsöver-
skridande rekvisit utredas. Istället kom fokus att ägnas åt hur en sådan krimi-
nalisering skulle ske. Det initiala uppdraget kom dock inte att ändras varför 
endast vissa nya förutsättningar beaktades, vilket ledde till att bland annat 
regeringen och lagrådet kom att ha olika åsikter om bestämmelsens införande.

5.5.2.1 Nykriminalisering eller modifiering av befintlig bestämmelse
På grund av ändrade förutsättningar med nya internationella instrument av 
högre rättslig dignitet som ställde krav på en kriminalisering av handel med 
människor ansågs frågan om behovet av en nykriminalisering redan besva-
rad. Straffbestämmelsen infördes i brottsbalken utan att det på ett adekvat 
sätt hade prövats om samtliga kriterier för en nykriminalisering var uppfyll-
da.1028 Frågan om det beskrivna beteendet att handla med människor för 
sexuella ändamål ansågs föranleda påtaglig skada eller fara kunde motiveras 
genom de internationella instrumenten. Det kunde också anses redan utrett 
att straffsanktion krävdes med hänsyn till gärningens allvar och att det inte 
kunde uteslutas att handel kunde komma att ske i Sverige. Om alternativa 
sanktioner stod till buds kunde dock bara besvaras i relation till den nationella 
lagstiftningen. Då internationella krav ställdes på kriminalisering av handel 
med människor fanns möjligheten att antingen införa en ny straffbestäm-
melse eller modifiera redan existerande bestämmelser så de överensstämde 
med internationella regler.1029

Som starka argument för att införa en ny straffbestämmelse mot männis-
kohandel framhölls i motiven bland annat att det skulle bidra till att bättre 
synliggöra fenomenet handel med människor.1030 Att bättre synliggöra feno-
menet anges dock inte som en skälig grund i sig för en nykriminalisering. Som 
en del av effektivitetsrekvistet har det dock, efter bland annat sexköpslagen, 
kommit att anses tillräckligt om en straffbestämmelse klart markerar samhäl-
lets inställning till en viss företeelse och därmed ger ett slags auktoritativt 
moraliskt facit. En sådan symbolisk lagstiftning anses betydligt enklare kunna 
uppfylla effektivitetskravet.1031

1028 Se SOU 1992:61, s. 110 ff. Rekommendationerna om kriterier för nykriminalisering god-
togs som redan har beskrivits principiellt av riksdagen, se prop. 1994/95:23, 1994/95:JuU2, 
se också tidigare avsnitt 5.4.2.2.
1029 SOU 2001:14, s. 456.
1030 Prop. 2001/02:124, s. 19.
1031 Se Lernestedt och Hamdorf, 2000–2001, s. 127 f., om diskussioner i SOU 1996:126, 
s. 336 f. 
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I betänkandet diskuterades om en särskild straffrättslig bestämmelse mot 
människohandel var nödvändig utifrån internationella åtaganden eller om 
de enskilda leden av människohandeln redan var kriminaliserade, exempel-
vis genom människosmuggling, människorov och olaga frihetsberövande 
samt koppleri eller grovt koppleri. Här angavs att även om de enskilda leden 
väsentligen redan var kriminaliserade genom olika brott krävdes en särskild 
bestämmelse som straffbelade hela skeendet.1032 Lagrådet ansåg inte att det 
förelåg anledning att införa en ny straffbestämmelse om människohandel, 
utan menade att den redan existerande straffrättsliga bestämmelsen om försät-
tande i nödläge tog sikte på just den så kallade slavhandeln med framförallt 
kvinnor och barn. Den ansågs överensstämma väl med den nya regeln till 
såväl sin uppbyggnad som sitt innehåll, och ansågs sammanfalla i betydande 
utsträckning med de gärningar som beskrevs. En ändring i denna bestäm-
melse, för att anpassas till de internationella överenskommelserna hade enligt 
lagrådet varit mer passande än en nykriminalisering.1033

Straffbestämmelsen om försättande i nödläge ansågs i och för sig vara 
tillämp lig men hade enligt regeringen spelat ut sin roll. Flera handlingar, till 
exempel de inledande vilseledande åtgärderna utförda av agenter, organisatörer 
och transportörer, var inte straffbara i bestämmelsen om försättande i nödläge 
eller andra straffbestämmelser. De gällande svenska bestämmelser som kunde 
bli aktuella var dessutom beroende av att någon ytterligare omständighet 
uppstått, utöver dem som ingår i människohandeln. För tillämpning av till 
exempel bestämmelserna om människorov och olaga frihetsberövande, krävs 
någon form av frihetsberövande. Regeringen menade att människohandel var 
mer omfattande än redan befintliga svenska straffbestämmelser och att det 
krävdes ett förstärkt straffrättsligt skydd. På grund av brister i den svenska 
lagstiftningen att se samtliga led i handeln, och därigenom inte heller brottets 
särskilda karaktär, ansågs en särskild bestämmelse som synliggjorde handeln 
krävas.1034

Människohandel för sexuella ändamål beskrevs som den för svenskt vid-
kommande mest vanligt förekommande, och dessutom den mest allvarliga, 
formen av utnyttjanden.1035 Det ansågs därför inte behövligt i den svenska 
lagstiftningen att kriminalisera andra utnyttjanden än de sexuella trots att 
definitionen av människohandel enligt internationella instrument inkluderar 

1032 SOU 2001:14, s. 456 ff.
1033 Prop. 2001/02:124, bilaga 5.
1034 Prop. 2001/01:124, s. 18 ff., se också SOU 2001:14, s. 456.
1035 Prop. 2001/02:124, s. 26.
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fler utnyttjanden än sexuella ändamål. Människohandel behandlades initialt 
under utredningen som ett av sexualbrotten bland annat på grund av att män-
niskohandel och koppleri ansågs vara nära besläktade brott som till stor del 
straffbelade samma handlingar.1036

Under utredningens gång flyttades fokus från sexualbrotten till brotten 
mot frid och frihet där den särskilda bestämmelsen om människohandel 
för sexuella ändamål infördes.1037 Lagrådet ansåg att en konstruktion av en 
ny straffbestämmelse med placeringen i brottsbalkens 4:e kapitel, närmast 
efter bestämmelsen om människorov, utgjorde en medvetet skapad formell 
dubbelreglering vilket ansågs mycket tveksamt. Även Riksåklagaren hade 
invändningar mot placeringen och ansåg att bestämmelsen borde ha sin plats 
i brottsbalkens 6:e kapitel.1038 Regeringen påpekade dock att en kriminalise-
ring av människo handel för sexuella ändamål endast skulle ses som ett första 
steg i riktning mot att åstadkomma en utökad kriminalisering av alla former 
av människohandel i enlighet med internationella åtaganden varför brotts-
balkens fjärde kapitel var mer passande.1039

I likhet med det initiala utredningsuppdraget blev endast gränsöverskri-
dande människohandel straffbart i den svenska lagstiftningen. Lagrådet 
ifråga satte om det var lämpligt att begränsa förfaranden till gränsöverskri-
dande människohandel dels på grund av det inte stod i överensstämmelse 
med EU:s rambeslut, dels för att bestämmelsen inte skulle vara tillämplig på 
fall av handel med flyktingar som redan anlänt till Sverige och sedan förflyttas 
inom landet för att utnyttjas.1040 Det ansågs dock inte tillräckligt utrett hur 
en lagstiftning mot människohandel inom landet skulle kunna utformas och 
avgränsas varför ett gränsöverskridande rekvisit ansågs nödvändigt.1041

Lagrådet tydliggjorde att de ansåg förslaget så undermålig att några detalj-
anmärkningar inte ansågs tillföra något utan att det krävdes ytterligare be -
arbetning.1042 Ett tidigt införande av ett särskilt människohandelsbrott skulle 
innebära endast ett delvis genomförande av internationella instrument. Det 
ansågs dock inte tillräckligt utrett utifrån de nya internationella åtaganden hur 
en lagstiftning mot människohandel skulle kunna ske, varför lagstiftningen 
grundades på det initiala uppdragsdirektivet och avsåg att senare utreda imple-

1036 Prop. 2001/02:124, s. 19.
1037 SOU 2001:14 s. 463, prop. 2001/02:124, s. 30.
1038 Prop. 2001/02:124, s. 20–38.
1039 Prop. 2001/02:124, s. 18 ff.
1040 Prop. 2001/02:124, bilaga 5.
1041 Prop. 2001/02:124, s. 23 ff.
1042 Prop. 2001/02:124, bilaga 5.
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menteringen vidare. Lagrådet invände också mot en sådan lagstiftning av till-
fällig karaktär. Ett av argumenten för ett införande av en särskild bestämmelse 
mot människohandel var just önskan om en internationell enhetlig reglering 
på området. Denna vilja borde enligt lagrådet leda till att straffbestämmelsen 
bland annat skulle omfatta fler former av männi skohandel än enbart den 
för sexuella ändamål och inkluderade icke gränsöverskridande människo-
handel.1043

Regeringen gjorde dock en annan bedömning, nämligen att en sådan 
utredning skulle riskera att dra ut på tiden på grund av frågans komplexitet. 
En kriminalisering av handel med människor för sexuella ändamål ansågs inte 
kunna avvaktas till fullständig utredning gjorts om människohandelns alla 
former.1044 Det förklarades viktigt att så snart som möjligt införa en ny straff-
bestämmelse om handel med människor, varför det inte ansågs ”försvarbart 
att avvakta med förslag till adekvat straffrättslig lagstiftning”.1045 Istället sköts 
utredningsuppdraget på framtiden, och en tillfällig bestämmelse infördes.

5.5.2.2 Bestämmelsens utformning
Vid införandet av den nya straffbestämmelsen var människohandel en ny typ 
av brott i svensk rätt där flera av rekvisitens utformning saknade motsvarighet 
i annan straffrättslig lagstiftning.1046 Det ansågs dock viktigt att utformningen 
av bestämmelsen låg i nära anslutning till den globala definitionen i Paler-
moprotokollet, trots att denna då ännu inte trätt i kraft.1047 Bestämmelsen 
blev således uppbyggd på liknande sätt som definitionen i Palermoprotokol-
let genom tre moment; handelsåtgärder, medel och utnyttjande, om än i 
en annan ordning. Den svenska straffbestämmelsen var dock snävare i sin 
betydelse än Palermoprotokollets definition.1048

I den svenska bestämmelsen beskrevs först medlen som ”användande av 
olaga tvång, vilseledande eller något annat sådant otillbörligt medel”1049 vilket 
kan jämföras med Palermoprotokollets beskrivning ”genom hot eller bruk av 
våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, makt-
missbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet”.1050 Den internatio-

1043 Prop. 2001/02:124, s. 20–38.
1044 Prop. 2001/02:124, s. 7 och 20.
1045 Prop. 2001/02:124, s. 23.
1046 SOU 2008:41, s. 92.
1047 Prop. 2001/02:124, s. 20, SOU 2001:14, s. 460. 
1048 Se Borg Jansson, 2013.
1049 BrB 4 kap. 1a § 1 st. (2002:436).
1050 Palermoprotokollet artikel 3a.
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nella beskrivningen av möjliga otillbörliga medel genom maktmissbruk kan 
beskrivas mer omfattande än den svenska, men den svenska formuleringen 
något annat sådant otillbörligt medel syftade till att fånga upp situationer om 
utnyttjande av beroendeställning eller sårbar situation.1051 Samtliga otillbör-
liga medel beskrevs innebära sådana omständigheter att offret inte haft något 
annat verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig.1052

De otillbörliga medlen avser de objektiva förfaranden i bestämmelsen, om 
att bege sig eller låta sig transporteras till ett annat land, och förutsätter ett 
orsakssamband. Offret skulle ha begett sig eller låtit sig transporteras till Sve-
rige just på grund av det otillbörliga medlet.1053 Vad gäller människohandel 
för sexuella ändamål mot minderårig krävdes inte att något otillbörligt medel 
använts för att straffansvar skulle kunna utkrävas om de andra delarna upp-
fyllts, likt den formulering som anges i Palermoprotokollet.1054

De otillbörliga medlen ansågs fylla en viktig funktion i att förtydliga det 
allvarliga i att angripa någons frihet och frid. Det visade att människohandel 
för sexuella ändamål var att anse som ett grövre brott än koppleri och med-
förde en tydlig gränsdragning till bestämmelsen om människosmuggling.1055 
Lagrådet kritiserade dock bestämmelsen för att ha utformats oprecist och 
menade exempelvis att kraven ”otillbörligt” och ”på liknade sätt” var diffusa 
be  grepp till sitt innehåll.1056 Den dåvarande regeringen vidhöll att uttrycket 
otillbörligt var vag men avsåg överlämna till rättstillämpningen, med beaktan-
de av legalitetsprincipen, att närmare tolka rekvisitet.1057 Vad gäller uttrycket 
på liknande sätt ändrades formulering till ”på annat sätt” för att komplettera 
de utnyttjandesyften som inkluderades.1058

I den svenska bestämmelsen beskrevs handelsåtgärderna som att ”förmå 
någon att bege sig eller låta sig transporteras till ett annat land”1059 samt ”tar 
emot, transporterar eller inhyser”.1060 Detta kan jämföras med Palermoproto-
kollets inledande skrivning av definitionen ”rekrytering, transport, överföring, 

1051 Prop. 2001/02:124, s. 23.
1052 Prop. 2001/02:124, s. 25, regeringen hänvisar till the interpretive notes till Palermopro-
tokollet för att styrka argument i frågan.
1053 Prop. 2001/02:124, s. 24 f.
1054 Se BrB 4 kap. 1a § 3 st. (2002:436).
1055 Prop. 2001/02:124, s. 24 f.
1056 Prop. 2001/02:124, bilaga 5.
1057 Prop. 2001/02:124, s. 25.
1058 Prop. 2001/02:124, s. 28.
1059 BrB 4 kap. 1a § 1 st. (2002:436).
1060 BrB 4 kap. 1a § 2 st. (2002:436).

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   198 2014-02-19   12:04



199

5 Handel med människor i svensk straffrätt

hysande eller mottagande”.1061 Således beskrevs de svenska handelsåtgärderna 
med en snävare innebörd än Palermoprotokollets definition. Även rekvisitet 
”tar emot eller inhyser” ansågs av lagrådet diffust och för vidsträckt i omfånget, 
då förfarandet som avsågs knappast innefattade alla de förfaranden som var 
brukligt genom användande av sedvanlig lagtolkningsmetod.1062 Den då -
varande regeringen ansåg dock att uttrycken på ett adekvat sätt beskrev de 
typiska efterföljande leden i handeln.1063

Som följd av att bestämmelsen konstruerats som ett brott mot frid och fri-
het, ansågs det vara fullbordat redan när gärningsmannen förmår transportera 
offret med hjälp av ett otillbörligt medel. I motiven avsågs situationer när en 
gärningsman missbrukat eller dragit fördel av offrets utsatthet och därigenom 
försatt offret i en situation som han eller hon har svårt att ta sig ur, förutsatt 
att gärningsmannen haft uppsåt till utnyttjandet.1064 Utnyttjandet utgjorde 
brottets huvudmotiv varför det inte ansågs tillräckligt med indirekt eller even-
tuellt uppsåt.1065

De utnyttjandeformer som beskrevs i den första svenska straffbestämmel-
sen om människohandel bestod i ”utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 
4 §§, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas 
för sexuella ändamål”.1066 I jämförelse med den internationella definitionens 
utformning i Palermoprotokollet kom den svenska straffbestämmelsen att 
skrivas i snävare ordalag även vad gäller utnyttjandeformerna. Uppräkningen 
av utnyttjandeformer i den svenska bestämmelsen var dessutom avsedd att 
vara exkluderande till skillnad från den internationella definitionen i Palermo-
protokollet. Den svenska beskrivningen överensstämde dock med uppräk-
ningen av utnyttjandesyften som återfanns i EU:s gemensamma åtgärd från år 
1997 i enlighet med det initiala lagstiftningsdirektivet.1067 Att uppräkningen 
av utnyttjanden i den svenska lagstiftningen även avvek från EU:s rambeslut 
ansågs dock svårt att sakligt motivera.

Människohandel var en ny typ av straffbestämmelse som i stor utsträck-
ning innefattade handlingar som var kriminaliserade genom andra bestäm-
melser.1068 Detta har medfört att lagstiftaren vid kriminaliseringen i viss mån 

1061 Palermoprotokollet, artikel 3a.
1062 Prop. 2001/02:124, bilaga 5.
1063 Prop. 2001/02:124, s. 26.
1064 Se t.ex. prop. 2001/02:124, s. 22.
1065 Prop. 2001/02:124, s. 27. 
1066 BrB 4 kap. 1a § 1 st. (2002:436).
1067 SOU 2001:14, s. 433.
1068 SOU 2008:41, s. 124.
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hade att ta ställning till hur människohandel skulle stå i konkurrens till andra 
bestämmelser. Det är i bestämmelsen om människohandel uttalat att den står 
i subsidiär ställning i förhållande till brottet människorov.1069 Det innebär att i 
de fall en gärning kan dömas för såväl människohandel som männi skorov ska 
det ådömas för den sistnämnda bestämmelsen. På samma sätt är brottet olaga 
frihetsberövande subsidiärt i förhållande till brottet människohandel.1070 Om 
ett förfarande uppfyller förutsättningarna för straffbarhet enligt både bestäm-
melsen om människohandel och olaga frihetsberövande, ska endast bestäm-
melsen om människohandel tillämpas. Andra konkurrenssituationer angavs 
skulle bedömas med utgångspunkt i sedvanliga konkurrensregler.1071

I utredningen beskrevs människohandel som ett avskyvärt fenomen som 
borde förses med en sträng straffskala. Straffskalorna till de bestämmelser som 
kunde bli tillämpliga i fall av människohandel ansågs i flera fall vara otillräck-
liga. Tillämpningsområdet av olika typer av människohandel ansågs även bli 
omfattande varför straffskalan måste vara vid och ge utrymme för straffmät-
ning i olika fall av övergrepp.1072 För människohandel för sexuella ändamål 
kom straffsatsen att bli fängelse i lägst två och högst tio år.1073

5.5.2.3 Skyddade objekt och intressen
Även om det kan anses befogat att införa en ny straffbestämmelse utifrån 
att ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara och att straffsank-
tion krävs med hänsyn till gärningens allvar så måste det också finnas ett 
skyddsvärt intresse.1074 Det ursprungliga uppdraget att utreda behovet av en 
särskild straffbestämmelse om människohandel för sexuella ändamål gjordes 
inom ramen för en översyn av sexualbrotten med syfte att göra skyddet för 
den sexuella integriteten så heltäckande som möjligt.1075 Således var det ini-
tialt den utsatta individen som ansågs vara det skyddsvärda intresset. Ett nytt 
människohandelsbrott avsåg i första hand syfta till att skydda personer från 
bli försatta i en situation där de lätt kunnat utnyttjas.1076 Således kan bestäm-
melsen beskrivas utifrån en avsikt att skydda individer från att bli utsatt för 
brott istället för att skydda redan utsatta brottsoffer. Bestämmelsen om män-

1069 BrB 4 kap. 1a § (2002:436).
1070 BrB 4 kap. 2 § (2002:436).
1071 BrB 4 kap. 4 § (2002:436).
1072 SOU 2001:14, s. 463.
1073 BrB 4 kap. 1a § 1 st. (2002:436).
1074 Se tidigare avsnitt 5.4.2.2.
1075 Dir. 1998:48, s. 7.
1076 Prop. 2001/02:124 s. 24.
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niskohandel kom sedan att införas som ett brott mot frid och frihet och 
fortsatt betraktas som ett brott mot person.1077

De internationella instrument som legat till grund för kriminaliseringen 
har inkluderat åtgärder om skydd för individen men har inte haft individen 
som primärt skyddat objekt. Utkastet till EU:s rambeslut ansågs vid den här 
tiden inte heller vara anledning till att införa några rättsliga ändringar för att 
stärka skydd, stöd eller upprättelse för brottsoffren.1078 Det framgår tydligt 
att handeln med människor betraktas på flera olika sätt i de internationella 
instrumenten. Det har förutom att betraktas som ett moraliskt problem för 
den allmänna ordningen även ansetts vara ett kriminellt, migrationsrättsligt 
och arbetsrättsligt problem.1079 De olika synsätten har lett till att olika typer 
av åtgärder ansetts nödvändiga för att komma till rätta med problemet. I 
betänkandet beskrivs hur stater främst har att utgå från kriminalpolitiska 
eller invandrarpolitiska åtgärder. Icke-statliga organisationer beskrivs däremot 
förklara människohandeln som ett hälso- eller rättighetsproblem, vilka skulle 
lösas genom sociala åtgärder.1080

Någon ytterligare utredning för att stärka skydd, ge stöd eller upprättelse 
för brottsoffren ansågs vid detta tillfälle inte nödvändig eftersom implemente-
ringen av internationella förpliktelser som ansågs relevanta för offren för män-
niskohandel samtidigt kom att utredas av Anhörigkommittén.1081 Anhörig-
kommitténs främsta uppgift var att utreda utlänningslagens bestämmelser om 
anhöriginvandring till Sverige.1082 Kommittén gavs dock ett utökat uppdrag 
att undersöka om lagföringen av såväl människosmuggling som människohan-
del kunde underlättas och samtidigt ta ställning till vilka möjligheter som fanns 
att ge offren för människohandel rättsligt och annat stöd så att de skulle kunna 
bistå i utredningar om brott.1083 Således kan Sveriges utgångspunkt avseende 
människohandel beskrivas som ett kriminalpolitiskt och ett invandrarpolitiskt 
problem vid denna tidpunkt. Frågor om det rättsliga skyddet för offren kom 
att skjutas på framtiden.

1077 Prop. 2001/02:99, s. 5.
1078 Prop. 2001/02:99, s. 22.
1079 SOU 2001:14, s. 425 f.
1080 SOU 2001:14, s. 425.
1081 Prop. 2001/02:99, s. 8, se dir. 2000:81.
1082 Dir. 2000:36.
1083 Dir. 2000:81. Se vidare om anhörigkommitténs betänkande i avsnitt 5.5.3.1.
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5.5.2.4 Bestämmelsens rättsliga effekter
De första lagakraft vunna domarna får anses viktiga för fortsatt tillämpning 
av en ny straffbestämmelse.1084 Lagrådets farhågor om att en tillfällig lagstift-
ning skulle bli problematisk att införliva och efterleva visade sig stämma. Det 
återfinns endast ett fåtal domar avseende åtal enligt bestämmelsen om män-
niskohandel för sexuella ändamål.

Polisen framhävde att flera fall av människohandel som förekommit i Sve-
rige under denna tidsperiod inte kunnat bevisas under då gällande lagstift-
ning.1085 Åklagarmyndigheten konstaterade att rekvisiten för genomföran-
det av själva handeln inte i sig hade varit föremål för avsevärda problem i 
rättspraxis. Inte heller hade syftet med vidtagna åtgärder lett till betydande 
tillämp ningsproblem. Det rekvisit som varit mest svårtolkat och svårtillämpat 
var istället rekvisitet om de otillbörliga medlen och huruvida gärningsmannen 
utsatt målsäganden för någon form av påverkan att bege sig till, eller att låta 
sig transporteras till, ett annat land.1086

På grund av svårigheter att bevisa användning av de otillbörliga medlen 
gjordes en klar distinktion mellan barn och vuxna som offer. Majoriteten av 
fällande domar har gällt åtal där målsäganden varit under 18 år och de otill-
börliga medlen inte utgjort ett rekvisit. Den första fällande domen av män-
niskohandel för sexuella ändamål är ett tydligt exempel. En kvinna och en 
man från Serbien Montenegro, boende i Danmark, lurade två flickor 16 och 
18 år gamla, att de skulle få jobb på en restaurang i Köpenhamn. Flickorna 
kom dock istället att utnyttjas i prostitution under ständig bevakning och utan 
möjlighet att fly. Deras pass och pengar hade tagits ifrån dem. Flickorna kördes 
till Sverige där de tvingades till gatuprostitution. Göteborgs tingsrätt fann det 
inte styrkt att något otillbörligt medel hade använts för att förmå flickorna 
att låta sig transporteras. För offer under 18 år krävs inte att något otillbörligt 
medel använts varför båda förövarna dömdes för människohandel för sexuella 
ändamål gentemot den 16 åriga flickan. Åtalet om människohandel för sexu-
ella ändamål avseende den äldre flickan ogillades och bedömdes istället som 
koppleri av normalgraden.1087

Kontakten mellan gärningsmän och offer blev viktiga att utreda för att 
kunna visa på orsakssambandet mellan otillbörliga medel och handlingar 

1084 Då ingen prejudicerande rättspraxis finns att tillgå på området blir underrättspraxis av 
vikt för vidare tolkning av bestämmelsen. För diskussion om användandet av underrättspraxis 
som rättskälla se Peczenik, 1995, s. 232, Heuman, 2010, s. 136, Hellner, 1994, s. 96.
1085 RKP, Lägesrapport 7, 2005, s. 30 f.
1086 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2007:2, 2007.
1087 Dom meddelad av Göteborgs tingsrätt den 15 oktober 2003, mål nr B 7477-03.
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samt offrets motiv till vistelsen i Sverige.1088 Offrets agerande och tidigare 
livssituation blev avgörande för att bevisa att de otillbörliga medlen använts 
för att förmå offren redan till transporten. Det ansågs vara av särskild vikt att 
utreda offrets personliga och ekonomiska bakgrund samt motiven för den-
nes agerande för att kunna belägga offrets svåra situation. Det bedömdes 
även nödvändigt att få ta del av vilka överväganden offret gjort och vilka 
reella möjligheter eller andra alternativ som fanns vid tidpunkten för han-
delns första del. Ett exempel på detta rörde en finsk kvinna som åtalades för 
människohandel för sexuella ändamål, alternativt grovt koppleri efter att ha 
förmått 35 kvinnor och barn att resa till Sverige från Estland för att utnyttjas 
i prostitution. Stockholms tingsrätt ansåg att bland annat bevisning inte var 
tillräcklig avseende offrens ekonomi varför åtalet om människohandel för  
sexuella ändamål ogillades i sin helhet. Istället dömdes kvinnan för grovt 
koppleri.1089

I flertalet av de fall där åtalen avseende människohandel för sexuella ända-
mål har ogillats, har istället ansvar för koppleri eller grovt koppleri utdömts. 
Åklagarmyndigheten ansåg därför att samtliga åtal om människohandel för 
sexuella ändamål borde kompletteras med ett alternativt yrkande om kopp-
leribrott.1090 Det är även värt att observera att rubriceringen försättande i 
nödläge inte kommit att tillämpas i de människohandelsliknande fallen trots 
likheterna bestämmelserna emellan.1091

Med koppleri avses den som främjar, eller på ett otillbörligt sätt, ekonomiskt 
utnyttjar annans tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.1092 Det eko-
nomiska utnyttjandet ska ha skett på ett otillbörligt sätt för straffbarhet, vilket 
anses uppfyllt då person skaffar sig fördelar på någon annans verksamhet som 
prostituerad utan ersättning eller mot ersättning som inte är likvärdigt med 
vad personen å sin sida presterat. Detta sker exempelvis när gärningsmannen 
inte aktivt främjar prostitutionen men ändå utnyttjar verksamheten, genom 
att låta sig försörjas av denne.1093 I jämförelse med de otillbörliga medel som 
ingår i bestämmelsen om människohandel innehåller således koppleribrottet 
den något mildare graden av påtryckningsmedel; främjar.1094 Detta främjande 
kan ske på ett flertal olika sätt, exempelvis av att någon håller en bordell, men 

1088 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2007:2, 2007, s. 6 ff.
1089 Dom meddelad av Stockholms tingsrätt den 14 april 2003, mål nr B 2636-02.
1090 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2007:2, 2007.
1091 Se RKP:s Lägesrapporter 1,2,3,4,5.
1092 BrB 6 kap. 12 §. 
1093 Prop. 1983/84:105 s. 57.
1094 Se Vikström och Granström, 2004, s. 229.
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det kan också innebära att någon lämnar uppgift om prostituerades adresser. 
Ett främjande kan också innebära en psykisk påverkan på en annan person, 
som gör att denne bestämmer sig för att prostituera sig, eller fortsätta med 
prostitution. Denna psykiska påverkan får dock inte vara alltför obetydlig och 
måste verksamt ha bidragit till beslutet om prostitution.1095 Något krav på 
att gärningspersonens handlande i det enskilda fallet faktiskt har lett till en 
tillfällig sexuell förbindelse finns inte.1096

Till skillnad från lagstiftningen om människohandel ingår inga andra for-
mer av sexuell exploatering utöver prostitution, som till exempel uppträdande 
på porrklubb eller medverkan i porrtidningar och filmer, i koppleribestäm-
melsens tillämpningsområde.1097 

Det tar tid för rättsväsendet att anpassa sitt arbete att tolka, systemati-
sera och använda nya straffbestämmelser. Den internationella definitionen av 
människohandel har dessutom delvis utformats med rekvisit tidigare opröva-
de av nationella rättsväsenden.1098 När bestämmelsen om människohandel för 
sexuella ändamål skulle införlivas i svensk straffrätt konstaterades att någon 
erfaren het av att utreda sådan handel inte fanns hos polismyndigheterna, men 
att fortbildning av polis och åklagare pågick. Särskilt Rikskriminalpolisen, 
som nationell rapportör, genomgick utbildning om hur förundersökningarna 
vid denna gränsöverskridande och svårupptäckta brottslighet skulle bedrivas, 
för att sedan kunna utvärdera utredningsmetoderna.1099 

En ny straffbestämmelse fördes in i ett redan etablerat regelkomplex vilket 
medförde konsekvenser i tillämpning av även andra redan etablerade brott. 
Efter att människohandels brottet tagits i bruk kom bestämmelsen om kopple-
ri att ändras för att mer effektivt kunna tillämpas i människohandelsliknande 
fall. Bland annat har straffvärdet för grovt koppleri höjts för att motsvara 
straffvärdet för människohandel.1100

I betänkandet till straffbestämmelsen mot människohandel för sexuella 
ändamål beskrevs sexköpslagen som en avskräckande åtgärd för dem som 
bedrev handel med människor. Polis och åklagare hade dock framfört att sex-
köpslagen medfört svårigheter att utreda och bevisa grova brott som exempel-

1095 Prop. 1983/84:105, s. 57.
1096 Prop. 2004/05:45, s. 108.
1097 Vikström och Granström, 2004, s. 229.
1098 Gallagher och Holmes, 2008, s. 321 ff.
1099 Se RKP, Lägesrapport 2, 2000, s. 20 f., RKP, Lägesrapport 3, 2001, s. 23 ff., och jfr RKP, 
Lägesrapport 4, 2002, s. 29, RKP, Lägesrapport 5, 2003, s. 24 ff.
1100 Prop. 2004/05:45, se även SOU 2001:14. Se vidare avsnitt 5.5.3.3.
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vis grovt koppleri, bland annat genom att osynliggöra prostitutionen. Innan 
lagen om köp av sexuell tjänst infördes kunde dessutom de sexköpande män-
nen åberopas som vittnen. I och med sexköpslagen omfattas de inte heller 
längre av vittnesplikt.1101 Vid kriminaliseringen av människohandel lämnades 
dessa aspekter därhän.

Det initiala problemet med en ny typ av brott relateras ofta till att före-
teelsen inte identifierats i praktiken. Under år 2002 uppmärksammas för 
första gången att även ”etniska svenskar”1102 deltagit i människohandelslik-
nande förfaranden, något som tidigare bara sammankopplats med utländska 
medborgare eller personer med invandrarbakgrund. Sådana antaganden avgör 
vilka indikatorer av identifiering som polisen och andra myndigheter använ-
der sig av i sitt utredande arbete.1103 Inte heller offren för människohandel 
kom till en början att identifierades som just offer. Flera kvinnor nekades 
asyl eller utvisades vid den här tidpunkten på grund av att de vistats olagligt i 
landet utan hänsyn till att de kunde vara offer för människohandel. På grund 
av att kvinnorna sänts hem kunde inte heller deras uppgifter vidare utredas 
eller bekräftas av polisen. 

Det ansågs än svårare att identifiera offren för människohandel då flera av 
de länder som beskrevs vara ursprungsländer för brottsoffren blivit medlem-
mar i EU. Detta medförde att gränskontrollen vid inresa till Sverige från dessa 
länder förändrats till att endast omfatta passkontroll. Den tidigare möjlig-
heten att vid gränskontroll ställa rutinfrågor om bland annat syftet med resan 
och medel för uppehälle, vilket ansågs ha lett till att brottsligheten minskat, 
försvann därmed. Istället kunde frågor om syfte med inresan endast ställas 
vid konkret misstanke om hot mot allmän ordning och säkerhet.1104 Det 
hade dock uppmärksammats att även svenska prostituerade blev utnyttjade 
på liknande sätt som människohandelns offer och av samma gärningsmän, 
vilket inte torde ha påverkats av EU:s utvidgning.1105

5.5.3 Utvidgat straffansvar
Bestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål beskrevs av lagstifta-
ren som ett första steg mot ett heltäckande straffansvar för människohandel. 
Eftersom den inte uppfyllde alla kriterier enligt internationella instrument, 

1101 SOU 2001:14, s. 464 ff.
1102 RKP, Lägesrapport 5, 2003, s. 22.
1103 Gallagher och Holmes, 2008, s. 327 f.
1104 RKP, Lägesrapport 7, 2005, s. 33.
1105 Andersson, 2010, s. 22 f.
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eller internationella organisationers önskan om holistisk och homogen lag-
stiftning samt kritiserades av lagrådet för att vara av tillfällig karaktär och 
rekvisitens bristande utformning, inleddes en utredning om revidering så 
snart bestämmelsen tagits i bruk.1106

En utvidgning av straffbestämmelsen om människohandel för sexuella 
ändamål gjordes den 1 juli 2004 varvid brottsrubriceringen också ändrades 
till enbart människohandel.1107 Syftet med lagändringen var att skapa ett full-
ständigt straffrättsligt skydd mot människohandel och försäljning av barn i 
enlighet med internationella åtaganden.1108

5.5.3.1 Nya internationella åtaganden
Det hade inte åtagits några nya internationella skyldigheter inför utvidgningen 
av straffbestämmelsen om människohandel. Däremot hade FN:s konvention 
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll 
om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, 
särskilt kvinnor och barn, trätt i kraft.1109 Konventionen ansågs inte kräva 
några lagändringar inför Sveriges tillträde och implementerades genom kon-
staterad normharmoni.1110 För att Sverige skulle efterleva Palermoprotokollet 
krävdes dock straffrättsliga ändringar.1111

Även EU:s rambeslut om bekämpandet av människohandel hade kommit 
att träda i kraft.1112 EU:s rambeslutet tillsammans med Palermoprotokollet 
bidrog till utvidgningen och regeringen angav att dessa instrument var av 
yttersta vikt för att synliggöra människohandelsproblematiken, samt att till-
handahålla bättre verktyg för polis och åklagare i kampen mot denna typ av 
brottslighet.1113 Palermoprotokollet och EU:s rambeslut hade uppmärksam-
mats vid kriminalisering av människohandel för sexuella ändamål utan att 
då fullt ut beaktats. Lagändringar ansågs nu vara nödvändiga för att uppfylla 
efterlevnaden av dessa två instrument. Detta gällde främst en utvidgning av 
utnyttjandeformerna.1114

1106 Ds 2003:45, ett heltäckande straffansvar för människohandel.
1107 SFS 2005:90.
1108 Prop. 2003/04:111, s. 1 samt Ds 2003:45, s. 9, 85.
1109 Palermoprotokollet trädde i kraft den 25 december 2003.
1110 Prop. 2002/03:146 om Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gräns-
överskridande organiserad brottsligahet.
1111 Prop. 2002/03:146, s. 25 ff.
1112 EU:s rambeslut trädde i kraft den 1 augusti 2002.
1113 Prop. 2002/03:146, s. 25, 47.
1114 Ds 2003:45, s. 9.
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Det uppmärksammades att de internationella instrumentens primära fokus 
var att åstadkomma ett fungerande och effektivt internationellt rättsligt sam-
arbete. Ett sådant samarbete krävde en fullständig och effektiv nationell kri-
minalisering av människohandel.1115 Människohandel kom nu att beskrivas 
som en typ av kedjebrottslighet med typiskt sett gränsöverskridande karaktär, 
men även människohandel som i sin helhet sker inom ett lands gränser inklu-
deras. Således var inte den svenska bestämmelsen om människohandel för 
sexuella ändamål förenlig med intentionerna bakom de båda internationella 
instrumenten.1116

Som tidigare nämnts bereddes inte frågorna om rättsligt stöd, skydd och 
upprättelse för människohandelns offer inför kriminaliseringen av människo-
handel eftersom Anhörigkommittén fått till uppdrag att utreda dessa frågor i 
anslutning till ändringar i utlänningslagen.1117 Utredningen skulle dock bedri-
vas med ett tydligt migrationsperspektiv där ett brottsbekämpande syfte stod 
i fokus.1118 I dessa frågor hade kommittén att främst utgå från EU:s gemen-
samma åtgärd mot människohandel och sexuellt utnyttjande av barn från år 
1997. Utredningen om skydd och stöd grundande sig också på Haagdeklara-
tionen från år 1997, EU:s rambeslut från år 2001 och kommissionens förslag 
till direktiv om tillfälligt uppehållstillstånd.1119 Den gemensamma åtgärden 
och Haagdeklarationen har tydliga lagföringsperspektiv, medan direktivet 
utarbetats i kampen mot illegal invandring där det uttryckligen anges att det 
inte är fråga om vittnesskydd eller skydd av offer.1120 Reglerna inom utlän-
ningsrätten har således kommit att bli en viktig komponent av Sveriges del i 
EU:s straffrättsliga samarbete mot människohandel. 

Enligt internationella instrument ska det finnas möjlighet för offren till 
människohandel att åtminstone få tillfälligt uppehållstillstånd i det land där 
deras utsatthet upptäcks.1121 Redan EU:s gemensamma åtgärd från år 1997 
ställde krav att varje medlemsstat skulle vidta de åtgärder som behövdes för 
att säkerställa ett lämpligt skydd för vittnen som lämnade upplysning om de 

1115 Europarådets människohandelskonvention artikel 18, Palermoprotokollet artikel 5, 
UNODC, 2004, s. 269. Se också diskussioner i Gallagher och Holmes, 2008, s. 321 ff.
1116 Ds 2003:45, s. 99.
1117 Se SOU 2001:14, s. 468 som hänvisar till Anhörigkommittén (UD 2000:03) och till-
läggsdirektivet 2000:81.
1118 Tilläggsdirektiv 2000:81 till Anhörigkommittén (UD 2000:03).
1119 Se SOU 2002:69, s. 149 ff.
1120 Se avsnitten 2.4.2 och 3.4.1. Se också SOU 2002:69, s. 155.
1121 Se vidare SOU 2002:69, s. 149.
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brott som avsågs och ett adekvat stöd till offren och deras familjer.1122 Således 
infördes bestämmelser om att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd för 
den utlänning som behövs för att förundersökning eller huvudförhandling 
i brottmål ska kunna genomföras i utlänningslagen den 1 oktober 2004.1123 
Bestämmelsen om tillfälligt uppehållstillstånd för målsäganden och vittnen 
har sedan kommit att ändras ett flertal gånger.1124

Anhörigkommittén skulle även utvärdera och göra en översyn om utlän-
ningslagens bestämmelser om straff för människosmuggling i enlighet med 
rådets direktiv om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vis-
telse samt rådets rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att 
förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse.1125 Samtidigt med 
Palermoprotokollet antogs även tilläggsprotokollet mot människosmuggling 
land-, luft- och sjövägen till FN:s konvention mot gränsöverskridande orga-
niserad brottslighet, vilket var bidragande till den nya bestämmelsen i utlän-
ningslagen.1126

Internationellt har gränsdragningsproblematiken mellan människohandel 
och människosmuggling varit uppenbar. Det klargjordes dock tidigt av den 
svenska lagstiftaren att människohandel och människosmuggling är två skilda 
begrepp, men att dessa två företeelser i praktiken var svåra att hålla isär.1127 
Människosmuggling kan utgöra ett led i människohandeln men brottet män-
niskohandel kan även begås genom att offren förs över gränser lagligt och med 
korrekta dokument.1128 I förarbeten till ändringarna i utlänningslagen efter 
det att straffbestämmelsen om människohandel infördes byts begreppen ut 
mot varandra på flertalet ställen.1129

Det uppmärksammades att även Europakonventionens artikel 4 förbjuder 
slaveri, träldom, tvångsarbete och annat påtvingat arbete. Europakonven-
tionen gäller sedan år 1995 som lag i Sverige och artikel 4 ansågs inte kräva 
ytterligare utredning i relation till straffbestämmelsen mot människohandel. 
Det tydliggjordes dock att lagen om Europakonventionen inte är straffsank-

1122 SOU 2001:14, s. 469 och SOU 2002:69, s. 149.
1123 SFS 2005:716.
1124 Prop. 2009/10:152, s. 38.
1125 Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 och rådets rambeslut av den 
28 no  vember 2002. Dir. 2000:81.
1126 Prop. 2003/04:35, s. 1.
1127 Se bl.a. tilläggsdirektiv 2000:81 till Anhörigkommittén (UD 2000:03) om diskussioner 
kring Socialförsäkringsutskottets betänkande där de två begreppen sammanblandas flitigt.
1128 Prop. 2003/04:35, s. 27.
1129 Se t.ex. prop. 2003/04:35, s. 30 och 31 där implementeringen av EU:s rättsakter beskrivs.
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tionerad och därför inte direkt tillämpningsbar i det enskilda straffrättsliga 
förfarandet.1130 Samtidigt föreslogs Sverige även tillträda FN:s fakultativa 
protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, 
barnprostitution och barnpornografi.1131

Såväl konventionen mot organiserad brottslighet, Palermoprotokollet, FN-
protokollet om försäljning av barn som EU:s rambeslut innehåller skyddsåt-
gärder som sammantaget inkluderar samtliga människohandelns offer. Fokus 
under regleringens förarbete kom dock att fortsatt ligga på kvinnor och barn 
som offer trots en utvidgning i utnyttjandesyftena.1132 

Det uppmärksammas i motiven att de internationella åtagandena bestod 
av vitt skilda slag varav några var av mer tvingande natur medan andra var 
skrivna med ett flexibelt språk.1133 Det uppmärksammades även att det enda 
rättsliga krav som Palermoprotokollet uppställde i fråga om offrens rättigheter 
gällde möjlighet till ersättning. Det svenska systemet med målsägandens rätt 
att framställa ersättningsanspråk i samband med den rättsliga processen och 
sedan möjlighet till brottsskadeersättning ansågs tillgodose detta krav. Några 
lagändringar ansågs därför inte nödvändiga då de andra artiklarna om stöd och 
skydd för brottsoffren hade karaktären av ”målsättningsbestämmelser”.1134

Sverige ansågs leva upp till sina brottsofferinriktade internationella åtagan-
den utan förändrad lagstiftning eftersom flera åtgärder för att förbättra stödet 
och skyddet för brottsoffer, såväl i som utanför brottmålsprocessen, redan 
vidtagits.1135 Någon prövning av ifall dessa åtgärder var tillämpningsbara på 
människohandelns offer, eller om dessa offer var i behov av särskilt stöd och 
skydd på grund av sin utsatta belägenhet, gjordes inte. Detta trots att det vid 
upprepade tillfällen hänvisats till offrets sårbara situation och att en överväl-
digande majoritet utsatta för prostitution och människohandel kommer från 
de mest marginaliserande grupperna i samhället.1136

1130 Ds 2003:45, s. 92 och 99.
1131 Ds 2003:45. Först år 2006 godkändes FN:s fakultativa protokoll till konventionen om 
barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och vissa 
straffrättsliga ändringar avseende adoptionsärenden infördes. Prop. 2005/06:68 Försäljning 
av barn, barnprostitution och barnpornografi – Fakultativt protokoll till konventionen om 
barnets rättigheter och Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU20.
1132 Se bl.a. skrivningar i Ds 2003:45, s. 15 ff., 149, prop. 2003/4:111, s. 8 f.
1133 Prop. 2003/04:111, s. 17.
1134 Prop. 2003/04:111, s. 35, se vidare SOU 2002:69, s. 157 ff.
1135 Prop. 2003/04:111, s. 36.
1136 Ds 2003:45 s. 15 ff., prop. 2003/04:111, s. 8 f.
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5.5.3.2 Förändringar i bestämmelsens utformning
Kritiken mot bestämmelsens oprecisa utformning kom nu att beaktas av lag-
stiftaren och försök att precisera bestämmelsens innehåll gjordes utifrån de 
internationella instrumentens ordalydelse. Genom att införa redan internatio-
nellt etablerade uttryck som utnyttja avsågs tillämpningsområdet preciseras. 
Här inbegreps situationer där offret, utan att något befogat och av rättsord-
ningen upprätthållet samhällsintresse förelåg, mot sin vilja tvingats utföra 
prestationer som var orättfärdiga eller innefattade element av förtryck eller 
innebar påfrestning. Även situationer där offret hade någon slags skyldighet 
att prestera eller annars tåla ett ihållande tillstånd av totalt beroende som den 
utsatte inte hade någon möjlighet att själv påverka inkluderades. Här avsågs 
bland annat förhållanden om skuldslaveri och tvångsäktenskap.1137

Som ett svar på lagrådets kritik lämnades också ett förslag i syfte att precisera 
bestämmelsens tillämpningsområde avseende de otillbörliga medlen. Det upp-
märksammades att de otillbörliga medlen vållat problem vid tillämpningen 
och på ett oönskat vis skiftat fokus från den misstänktes handlande till offrens 
bakgrund och situation. I likhet med utformningen i Palermoprotokollets arti-
kel 3(a) och EU:s rambeslut infördes skrivningen utnyttjande av någons utsatta 
belägenhet efter lagrådets inrådan. Formuleringen avsåg att fånga upp situa-
tioner vanligt förekommande vid människohandel om missbruk av någons 
särskilt utsatta och sårbara situation.1138

Utnyttjandeformerna utökades från att endast avse sexuella ändamål till att 
inkludera krigstjänst, tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd, avlägs-
nande av organ eller på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge 
för den utsatte.1139 Syftet var att täcka de utnyttjandeformer som beskrevs i 
såväl Palermoprotokollet som EU:s rambeslut, även om inte formuleringarna 
var exakt likalydande, för att Sverige skulle leva upp till sina åtaganden.1140 
För att ytterligare precisera tillämpningsområdet, i linje med lagrådets kritik  
av straffbestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål, avsågs ut -
vidgningen bygga på regleringen om försättande i nödläge. Därför infördes 
terminologin om tvångstillstånd och nödläge för att återanvända redan etable-
rade begrepp inom den svenska straffrätten.

Handelsåtgärderna ändrades till exakta ordalag efter den internationella 
definitionen i Palermoprotokollet där ”rekryterar, transporterar, inhyser, tar 

1137 Prop. 2003/04:111, s. 45.
1138 Prop. 2003/04:111. s. 57 ff.
1139 BrB 4 kap. 1a § (2005:90).
1140 Prop. 2003/04:111, s. 45.
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emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en person”1141 infördes istäl-
let för tidigare ”förmå någon att bege sig eller låta sig transporteras till ett 
annat land”1142, och ”tar emot, transporterar eller inhyser”1143. Detta för att 
beskriva förfarandet av människohandel i en kronologisk följd. Det krävdes 
dock inte att människohandeln i det enskilda fallet har organiserats så att alla 
dessa åtgärder förekommit någonstans i kedjan eller, än mindre, i just denna 
ordning.1144 Genom utökningen av straffbestämmelsen blev den svenska 
bestämmelsen än mer lik definitionen i Palermoprotokollet.

Eftersom det i de internationella åtagandena beskrivs ett förfarande av 
människohandel utan gränsöverskridande rekvisit, ändrades den svenska 
bestämmelsen till att även avse förfarande som i sin helhet skett inom lan-
det.1145 Det gränsöverskridande rekvisitet hade ifrågasatts redan inför den 
första kriminaliseringen då därmed vidareförsäljning av offren inom destina-
tionslandet inte faller inom bestämmelsens omfattning.1146 Regeringen ansåg 
då att de gränsöverskridande fallen var de mest allvarliga och att det då inte 
fanns tillräckligt med underlag för att kunna besluta i fråga om kriminalise-
ring av icke gränsöverskridande människohandel.1147

Med anledning av att det gränsöverskridande rekvisitet slopades ansågs det 
krävas ett tydligare orsakssamband mellan de otillbörliga medlen och han-
delsåtgärderna. Av den anledningen infördes att gärningsmannen skulle ha 
kontroll över offret. Kontrollen skulle ha skapats, vidmakthållits eller överförts 
av gärningsmännen. Med kontroll avsågs att offret stod under ett tryck av 
allvarlig betydelse och gärningsmannen borde ha ett påtagligt inflytande över 
offret.1148 Kontrollen över offret skulle sedan ha använts i syfte att utnyttja 
offret. Kontrollrekvisitet beskrevs utgöra en del av definitionerna om män-
niskohandel i såväl Palermoprotokollet som EU:s rambeslut. Kontrollsitua-
tionen var också anledningen till brottets höga straffvärde och motiverade att 
företeelsen beskrevs som ”den moderna slavhandeln”.1149 Lagrådet ansåg att 
kontroll rekvisitet, vilket inte tidigare förekommit i straffrättslig lagstiftning, 

1141 Palermoprotokollet, artikel 3.
1142 BrB 4 kap. 1a § st. 1 (2002:436).
1143 BrB 4 kap. 1a § st. 2 (2002:436).
1144 Prop. 2003/04:111, s. 52.
1145 Prop. 2003/04:111, s. 48.
1146 Prop. 2001/02:124, bilaga 5.
1147 Prop. 2001/02:124, s. 22 f.
1148 Prop. 2003/04:111, s. 47 och 51.
1149 Prop. 2003/04:111, s. 50.
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var oprecist formulerat och förutsågs ge upphov till tillämpningsproblem då 
flera olika typer av kontroll, även av tämligen subtil art, avsågs.1150

Regeringen hade i och för sig förståelse för att kontrollrekvisitet skulle 
kunna ge upphov till tveksamheter eftersom det rörde sig om ett rekvisit som 
inte tidigare förekommit i den svenska straffrättsliga lagstiftningen. Det ansågs 
dock viktigt att införa för att tydliggöra brottets perdurerande natur och att 
det kan fortgå trots att det är fullbordat. Då människohandelsbrottet var 
relativt nytt i det svenska rättssystemet ansågs det inte vara möjligt att i lagtext 
eller motiv precisera alla sådana tänkbara situationer och förfaranden.1151 Av 
den anledningen konkretiserades inte innebörden av kontrollrekvisitet utan 
istället lämnades ett vidsträckt tolkningsutrymme för rättstillämparen.

5.5.3.3 Utvidgningens rättsliga effekter
Polisen hade vid tiden för utvidgningen av bestämmelsen om människohan-
del ännu inte inarbetat rutiner för att tillämpa straffbestämmelsen om män-
niskohandel för sexuella ändamål varför det ansågs ta än längre tid att anpassa 
arbetet till de nya förutsättningarna.1152 Polisen förmodade att kontrollrekvi-
sitet skulle underlätta utredningar om människohandel då rekvisitets andra 
del bestod i att överföra kontrollen till en annan person och krav då inte 
längre ställdes på att den andra förövaren använt ett otillbörligt medel vid 
handelsåtgärderna. Enligt polisen innebar kontroll att offrets fysiska rörlighet 
begränsades genom att denne hölls inlåst eller stod under kontinuerligt hot. 
Kontrollen kunde även bestå av ekonomiska förhållanden eller ha grund i en 
myndighetsutövande funktion.1153

Kontrollrekvistet kom dock istället att innebära ytterligare svårigheter att 
lagföra förövare enligt bestämmelsen om människohandel. I ett avgörande 
från Stockholms tingsrätt år 2005 konstaterade domstolen att gärningsmän-
nen inte hade kontroll över den då 17-åriga flickan eftersom hon hade tillgång 
till en returbiljett och bedömandes ha haft möjlighet att fly.1154 Liknande 
bedömning gjordes redan vid det tidigare redovisade fallet där en finsk kvinna 
förmått 35 kvinnor och barn att resa till Sverige från Estland för att utnyttjas i 
prostitution. Offren hölls inlåsta i en lägenhet och den åtalade kvinnan förde 
register över sexköparna och vilka aktiviteter som skett. Tingsrätten ansåg att 

1150 Prop. 2003/04:111, bilaga 7.
1151 Prop. 2003/04:111, s. 51 f.
1152 RKP, Lägesrapport 7, 2005, s. 33 f.
1153 RKP, Lägesrapport 7, 2005, s. 12.
1154 Stockholms tingsrätt dom 2005-02-28, mål nr B 2698-04.
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bevisning om frihetsberövande inte räckte eftersom offren kunde ha samtyckt 
till inlåsningen. Istället dömdes kvinnan för grovt koppleri.1155

I de fall personer dömts för människohandel under år 2005 var samtliga 
offer, likt tidigare år, under 18 år och åklagaren behövde inte bevisa att gär-
ningsmannen använt sig av ett otillbörligt medel. Kontrollrekvisitet kom dock 
att användas som en förlängning av de otillbörliga medlen vilket medförde att 
även gärningar mot offer under 18 år inte bedömdes som människohandel 
i de fall kontroll inte kunde visas. I dessa fall dömdes istället gärningsmän-
nen för koppleri alternativt grovt koppleri.1156 Under år 2006 avkunnades en 
fällan de dom om människohandel trots att offren var över 18 år. I detta första 
fall hade två offer, 20 och 28 år gamla, blivit utnyttjade för sexuella ändamål 
av flertalet gärningsmän. En av gärningsmännen fälldes för att ha tagit emot 
kontrollen av den yngre kvinnan och dömdes för människohandel.1157

Såväl antalet anmälningar som lagföringar om människohandel och grovt 
koppleri ökade i Sverige mellan åren 2004 och 2007. Ökningen anses vara 
ett resultat av en kombination av ökade kunskaper och särskilda ekonomiska 
medel riktade till arbetet mot sådan verksamhet inom polisen, samt en faktisk 
expansion av den kriminella verksamheten.1158 Samtliga dessa rörde fall om 
utnyttjanden av sexuella ändamål, men polisen hade uppmärksammat att 
människohandel för andra ändamål också förekom i Sverige. Obekräftade 
uppgifter hade inkommit till polisen om estniska medborgare som utnyttjats i 
byggbranschen, asiatiska och latinamerikanska medborgare som vistats illegalt 
i landet och kunde ha utnyttjats i restaurangbranschen. Det hade även miss-
tänkts att säsongsarbetare inom jordbruket samt bärplockningen hade ham-
nat i skuld hos oseriösa organisationer i människohandelsliknande förfaran-
den. Bärplockare från Thailand, Kina, Ukraina och Bulgarien hade kommit 
till Sverige i tron om förtjänstmöjligheter. De hade fått överlämna passhand-
lingar, telefoner och andra ägodelar till organisatörerna. Flera bärplockare 
hade sedan inte tjänat tillräckligt med pengar för att täcka kostnader för logi, 
resa och andra omkostnader. Fall om människohandel inom bärplocknings-

1155 Stockholms tingsrätt dom 2003-04-14, mål nr B 2636-02.
1156 RKP, Lägesrapport 8, 2006, s. 18 f.
1157 Vad gäller åtalet om människohandel med den 28-åriga kvinnan kunde inte kontrollre-
kvisitet bevisas. Norrköpings tingsrätt dom 2006-02-14, mål nr 982-05.
1158 Under år 2006 inleddes runt trettio förundersökningar rörande människohandel och 
människohandelsliknande brott i Sverige varav elva personer dömdes för brottet männi-
skohandel och ytterligare sex personer dömdes för ”människohandelsliknande brott” som 
koppleri eller grovt koppleri. Se RKP, Lägesrapport 8, 2006, s. 24 samt RKP, Lägesrapport 9, 
2007, s. 7 och 18.
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industrin ledde till förundersökningar av polisen. Dessa utredningar lades 
dock ner på grund av att samtliga identifierade brottsoffer lämnat landet och 
de misstänkta gärningsmännen inte förväntades fortsätta verksamheten då 
bärsäsongen led mot sitt slut.1159

Uppgifter om att brittiska medborgare hade lurats till Sverige för att lägga 
asfalt, och ett hundratal kvinnor från Latinamerika hade utnyttjats i städ- och 
hushållsarbeten hade också inkommit till polisen. Polisen hade även tagit 
emot obekräftade uppgifter om att människor från Rumänien, Polen och 
Bulgarien hade förs till Sverige för att utnyttjas för tiggeri och stöldändamål, 
varav flera barn.1160 Ett fåtal förundersökningar inleddes om människohan-
del där barn från sydöstra Europa utnyttjats för stölder och tiggeri, och flera 
brittiska medborgare hade ansökt om hjälp från den brittiska ambassaden för 
att återvända hem efter att ha utnyttjats för asfalt och stenläggningsarbeten. 
Inga ärenden om de brittiska medborgare har lett till fällande domar då de 
inte ansetts ha blivit vilseledda eller varit under de misstänktas kontroll.1161

Stort fokus har dock fortsatt att ligga på människohandel för sexuella 
ändamål och människohandelsliknande fall om koppleri och grovt kopp-
leri.1162 Enligt lagstiftaren har det varit främst grovt koppleri som kommit 
att aktualiseras vad gäller fall av människohandelsliknande karaktär. Det är 
dock inte helt oproblematiskt att dra en klar gräns mellan grovt koppleri och 
koppleri av normalgraden. Vid bedömningen av om ett koppleribrott är att 
anse som grovt ska beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i 
större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst 
utnyttjande av annan.1163 Rekvisitet betydande vinning innebär att vinningens 
omfattning i sig har uppgått till avsevärda belopp. Vad som utgör betydande 
vinning avgörs med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.1164 När 
det gäller rekvisitet hänsynslöst utnyttjande av annan har i motiven uttalats 
att detta exempelvis kan bestå i att gärningsmannen utsätter den prostituerade 
för misshandel eller åstadkommer ett drogberoende för att förmå denne att 
inleda eller fortsätta prostituera sig.1165 Som exempel på att verksamhet har 
bedrivits i större omfattning kan vara sådana människohandels liknande fall 
där en person i Sverige med kontakter i ett annat land med hjälp av dessa 

1159 RPS, Lägesrapport 12, 2011, s. 15.
1160 RKP, Lägesrapport 9, 2007 s. 11 ff.
1161 Se vidare RKP, Lägesrapport 12, 2011, s. 27.
1162 RKP, Lägesrapport 10, 2009, s. 13 f.
1163 BrB 6 kap. 12 § 3 st., se vidare prop. 2004/05:45, s. 111 f.
1164 Prop. 2004/05:45, s. 151.
1165 Prop. 1983/84:105, s. 60.
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kontakter organiserar att flera kvinnor förs till Sverige i syfte att utnyttjas för 
prostitution.

I ett avgörande från 2004 menar Högsta domstolen (HD) att ett fall där 
utländska kvinnor förts till Sverige i syfte att prostitueras var att bedöma som 
ett koppleri av normalgraden. Sex identifierade kvinnor hade under olika 
perioder rekryterats från Ungern, transporterats på olika sätt till Sverige och 
inhysts i olika lägenheter i Stockholm för att genom prostitution inbringa 
intäkter till gärningsmannen. Stockholms tingsrätt bedömde fallet som grovt 
koppleri medan en oenig Svea Hovrätt kom att ändra gärningen till koppleri 
av normalgraden. Riksåklagaren begärde prövning i HD och menade att den 
brottsliga verksamheten varit relativt omfattande och förhållandevis välorga-
niserad. Den gränsöverskridande brottsliga verksamheten förutsatte att flera 
personer samverkade från både Ungern och Sverige. Riksåklagaren menade 
vidare att det varit fråga om en kedjebrottslighet av mycket allvarlig art oavsett 
om kvinnor behandlats hänsynslöst eller inte. HD uttalade att en kvantitativ 
bedömning av den brottsliga verksamheten inte kunde vara utslagsgivande 
om huruvida ett fall var att bedöma som grovt. Således förklarades att två 
sexköpare per dag inte var en påtagligt hög omfattning, samt att kvinnorna 
”frivilligt och utan påtryckning rest till Sverige i syfte att ägna sig åt prostitu-
tion” varför fallet var att bedöma som ett koppleri av normalgraden.1166

HD:s prejudicerande dom befarades leda till att framtida ärenden om orga-
niserad och gränsöverskridande koppleriverksamheter bedömdes som brott 
av normalgraden med blygsamma påföljder. Detta ansågs ha stor betydelse 
för hur kriminella nätverk valde att etablera sig och anpassa sin verksamhet i 
Sverige samt hur polis och åklagare valde att bedriva utredningar om sådana 
brott. Grova brott med höga straffvärden ansågs ge mer status och således mer 
resurser för utredningsverksamhet. Att straffvärdet för grovt koppleri sedan 
höjdes beskrevs som en tydlig signal att brottet skulle ses som allvarligare än 
tidigare.1167 För att en sådan utveckling ska ske krävs dock först att dessa typer 
av förfaranden bedöms som grova brott. Åklagarmyndigheten strävar därför 
efter mer renodlade processer av människohandel och koppleri där de båda 
brotten i större utsträckning ska kunna dömas åtskilda. Då människohan-
del samt grovt koppleri ofta kräver att en viss omfattning av verksamheten 
skett kräver dessa utredningar omfattande resurser. I fall där människohandel 
eller grovt koppleri på ett relativt tidigt stadium inte anses kunna bevisas bör 
åklagaren, enligt egna rekommendationer, överväga rubricering koppleri av 

1166 Högsta domstolen, dom 2004-11-22, B 3863-04 (NJA 2004, s. 646).
1167 RKP, Lägesrapport 7, 2005, s. 34.
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normalgraden för att undvika onödiga kostnader samt avbryta offers eventu-
ella lidande.1168

På grund av att bestämmelsen om koppleri kom att användas som en 
subsidiär bestämmelse till människohandelsbrottet har ändringar ansetts 
nödvändiga för att fylla den funktionen. I kommittébetänkandet till sexual-
brottsreformen år 2005 diskuterades hur bestämmelsen om grovt koppleri 
skulle kunna användas i människohandelsliknande fall och kommittén läm-
nade förslag om att utvidga tillämpningsområdet för grovt koppleri till att 
omfatta verksamhet som bedrivits i ”organiserad form”.1169 Regeringen följde 
inte kommitténs förslag om att införa begreppet organiserad form i lagtex-
ten eftersom begreppet ansågs vara oklart och det inte var tillräckligt utrett 
i förhållande till begreppet organiserad brottslighet. Regeringen anade att 
bestämmelsen om grovt koppleri skulle kunna bli tillämplig i människohan-
delsliknande situationer såsom i organiserad form men ansåg att dessa fall 
redan inkluderades i bestämmelsen.1170

Regeringen ansåg dock att hårdare straffskalor krävdes för att fånga upp 
de människohandelsliknande fallen. Följden av sexualbrottsreformen blev 
därför att straffmaximum för grovt koppleri höjdes för att kunna tillämpas då 
det fanns svårigheter att bevisa att någon otillbörlig påverkan enligt bestäm-
melsen om människohandel skett. Maximistraffet för grovt koppleri närmade 
sig maximistraffet för människohandel och straffskalan höjdes från max sex 
år till max åtta år.1171 För människohandelsliknande fall som bedömdes vara 
koppleri av normalgraden kom ändringen inte att göra någon skillnad.

Åtalen för människohandel för sexuella ändamål kom efter år 2007 att 
minska i antal. Under år 2009 dömdes ingen för människohandel för sexuella 
ändamål och under år 2010 dömdes tre personer för människohandel för 
sexuella ändamål. Istället bedöms ärenden i enlighet med koppleribestämmel-
sen eftersom lagstiftningen om människohandel ansågs vara för komplicerad 
och svår att tillämpa. Det förklaras även med att människohandelsförfarandet 
kanske inte bedrivs genom samma otillbörliga medel, våld och hot, som först 
antogs utan istället genom mer subtila tillvägagångssätt.1172 Av den anled-
ningen kan det antas troligt att de utgångspunkter för identifiering som poli-
sen haft inte varit aktuella, varför fall om människohandel sällan upptäckts.

1168 Åklagarmyndighetens RättsPM 2008:11, s. 3 ff.
1169 SOU 2001:14, s. 303.
1170 Prop. 2004/05:45, s. 112 f.
1171 Prop. 2004/05:45, s. 113.
1172 RPS, Lägesrapport 11, 2010, s. 10 och RPS, Lägesrapport 12, 2011, s. 12.
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År 2008 väcktes åtal som för första gången kom att pröva människohandel 
för något annat än sexuella ändamål. Det gällde ett ärende där fem personer 
åtalades för människohandel och medhjälp till människohandel för att under 
två års tid, på olika platser i Europa, ha tvingat en man från Ukraina med 
funktionshinder att tigga. Gärningsmännen hade förlett offret som trodde 
att han skulle arbeta med lättare kontorsarbete men istället exploaterat offrets 
funktionshinder genom att bland annat förvägra honom att använda sina 
armproteser. Fyra av de fem åtalade dömdes för människohandel respektive 
medhjälp till människohandel.1173 Under år 2010 dömdes även två perso-
ner för människohandel efter att ha utnyttjat en rumänsk man med mentala 
funktionshinder att tigga. Domstolen jämställde här tiggeri med tvångsarbete 
och lät meddela att omständigheterna i detta fall varit speciella på grund av 
mannens mentala tillstånd.1174

Vid den praktiska tillämpningen av bestämmelsen om människohandel har 
gränsdragningen mot fall av människosmuggling inte beskrivits som kompli-
cerad i en svensk kontext. Detta trots att det har uppmärksammats att det 
ofta är samma kriminella grupper som bedriver människohandel som också 
bedriver annan organiserad brottslighet, till exempel människosmuggling.1175 
I ett fåtal fall har människohandel kommit att utredas i samband med fall om 
människosmuggling.1176 I de ärenden som prövats mot både bestämmelsen 
om människohandel och människosmuggling har ännu ingen gärningsman 
kommit att dömas för båda förseelserna. I förevarande domar har således olika 
gärningsmän fällts för antingen människohandel eller människosmuggling i 
ett och samma fall, dock inte i någon större omfattning.1177

Det kan även vara så att rekvisitet om överföring kan styrkas till skillnad 
från rekvisiten om exploatering varför endast smugglingen kan lagföras. Så 
var fallet i en dom från år 2006 där ett kinesiskt par dömdes till fängelse 
för grov människosmuggling med anledning av försvunna kinesiska barn. I 
inledningsskedet var förundersökningen även inriktad på människohandel 
men utredningen kunde aldrig visa på någon form av exploateringssyfte.1178 

1173 Stockholms tingsrätt dom 2009-01-30, mål nr B 10768-08.
1174 Södertörns tingsrätt dom 2010-04-14, mål nr B 11224-09.
1175 Se t.ex. RKP, Lägesrapport 9, 2007, s. 7 och 16, RKP, Lägesrapport 6, 2004, s. 21 f.
1176 RPS, Lägesrapport 10, 2009, s. 21 om en förundersökning under 2007–2008 om en 
smugglingshärva med inslag av människohandel som sedermera lades ner av polisen utan att 
något åtal väcktes. Se även RKP, Lägesrapport 9, 2007, s. 30 f.
1177 Se Svea hovrätt dom 2006-09-19, mål nr B 3651-06 och Katrineholms tingsrätt dom 
2006-04-12, mål nr B 133-05.
1178 Se vidare RKP, Lägesrapport 8, 2006, s. 15.
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Anledningen till att gränsdragningen mellan människohandel och människo-
smuggling i teorin inte upplevs som problematisk, kan vara att människo-
smuggling oftast identifieras vid ett tidigare stadium då fall av människohan-
del ännu inte misstänks. I dessa fall uppmärksammas heller inte problema-
tiken.

Människohandel anses fortfarande vara ett typiskt gränsöverskridande brott. 
Ännu har ingen fällande dom om människohandel avkunnats som avser en 
gärning utan det gränsöverskridande rekvisitet. År 2008 väcktes dock ett åtal 
som för första gången kom att pröva människohandel utan gränsöverskridande 
del. Åtalet gällde en 19-årig kvinna med intellektuella förstånds svårigheter 
som utnyttjades av sin äkta man genom prostitution. Hon uppskattades ha 
sålts till över 100 män. Stockholms tingsrätt valde att döma för grovt koppleri 
respektive förberedelse till grovt koppleri istället för människohandel då det 
inte ansågs styrkt att uppsåt till brott fanns initialt då offret och den dömde 
inledde sin relation.1179

5.5.4 Revidering av straffbestämmelsen om människohandel
På grund av att det ansågs fortsatt svårt att tillämpa bestämmelsen om män-
niskohandel kom bestämmelsens utformning åter att ses över år 2005.1180 
Uppgifter från åklagare och polis var samstämmiga att det särskilt var de 
otillbörliga medlen som använts vid rekrytering och transport samt kontroll-
rekvistet som vållade problem. Bestämmelsens placering i brottsbalken om 
brott mot frihet och frid medförde att brottet ansågs som särskilt allvarligt 
och rekvisitkraven behövde vara höga. Kombinationen av en tung bevisbörda 
och att bestämmelsen innehöll nya begrepp medförde att åklagare valda alter-
nativa rubriceringar vilket fick till följd att människohandelsförfaranden, i 
bästa fall, bedömdes som andra brott, främst koppleri eller grovt koppleri. 1181

Regleringen av människohandel ansågs inte heller kunna tilläm pas på det 
sätt som avsågs i de internationella instrumenten som initi erat kriminali-
seringen.1182 Beslutet om en översyn av tillämpningen gjordes bland annat 
i syfte att undersöka om kravet på otillbörliga medel kunde slopas.1183 En 
särskild ut  redare fick därför i uppdrag att göra en översyn för att möjliggöra 

1179 Stockholms tingsrätt dom 2008-12-23, mål B 2802-08.
1180 En sådan utredning hade efterfrågats redan vid 2004 års revidering av bestämmelsen 
eftersom frågan om tillämpningen inte ansågs tillräckligt utredd, prop. 2003/04:111, s. 58.
1181 SOU 2008:41, s. 93.
1182 SOU 2008:41, s. 93.
1183 Prop. 2003/04:111, s. 58 samt kommittédirektiv 2005:152 om översyn av bestämmelsen 
om människohandelsbrott m.m.
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en mer effektiv bekämpning av människohandel och utreda om brottsbeskriv-
ningen eller straffskalorna borde ändras så att skyddet mot människohandel 
kunde förstärkas.1184 Straffbestämmelsen mot människohandel kom därefter 
att återigen ändras 1 juli 2010.1185

5.5.4.1 Internationella krav om förstärkt skydd för offren
Ett av revideringens övergripande syfte var att stärka det straffrättsliga skyd-
det mot människohandel, vilket ansågs innebära skydd mot att människor 
exploateras.1186 Som grund för översynen låg Europarådets konvention om 
människohandel som Sverige undertecknade i maj 2005 och som trädde i 
kraft år 2008.1187 Med Europarådets konvention om bekämpande av män-
niskohandel avsågs att offren för människohandel skulle erhålla ett starkare 
skydd än vad tidigare internationella instrument föreskrivit.

Det konstaterades under utredningen att konventionen innehåller såväl 
målsättningsstadganden som specifika rättsliga krav men att det endast var 
relevant att utreda om det förelåg hinder inom den svenska lagstiftningen 
mot att ratificera konventionen. Endast i de fall specifikt krav på lagstiftnings-
åtgärder uppställts och hinder ansetts ha förelegat utreddes frågan om att vidta 
svenska lagstiftningsåtgärder.1188 Ett sådant förhållningssätt bortser från det 
internationella instrumentets övergripande syfte och kan försvaga de mekanis-
mer som uppställts inom det internationella instrumentet. Det enda hindret 
som påträffades i utredningen avsåg skydd av uppgifter om offrets privatliv 
under domstolsförfarandet vilket kunde avhjälpas genom lagändring i sekre-
tesslagen. Övriga åtaganden i konventionen ansågs inte innebära något hinder 
för ratificering.1189

Regeringen ansåg att Sverige till och med väl uppfyllde de internationella 
kraven på stöd och skydd till brottsoffer. Den slutsatsen drogs med beaktande 
av att bland annat flertalet myndigheter arbetar med identifieringen av offer 
i förundersökningsarbetet i enlighet med konventionens artikel 10 om en 
korrekt och tidig identifiering.1190 Detsamma gällde konventionens krav på 
åtgärder om skydd och stöd till brottsoffer som inkluderar skydd för privatliv, 
hjälp med fysisk, psykisk och social återhämtning. Frågan om brottsoffrets rätt 

1184 Kommittédirektiv 2005:152.
1185 SFS 2010:371.
1186 Kommittédirektiv 2005:152 och prop. 2009/10:152, s. 14.
1187 SÖ 2010:8, den 20 maj 2010 beslutade regeringen att ratificera konventionen.
1188 SOU 2008:41, s. 218.
1189 Se SOU 2008:41, s. 243–294, se s. 289 särskilt om domstolsförfarandet.
1190 Prop. 2009/10:152, s. 35 ff.
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till gottgörelse och skadestånd hänvisades till målsägandes rätt till målsägan-
debiträde och därmed ansågs svensk lagstiftning uppfylla de internationella 
kraven.1191 Om offren faktiskt får ta del av dessa rättigheter är således beroende 
på om offren för människohandel intar en ställning som målsägande.1192

Vad gäller brottsoffrens behov av trygghet och skydd förklarades att det inte 
görs någon åtskillnad i svensk rätt mellan personer som har hemvist i Sverige 
eller de som vistas här tillfälligt. Om detta skydd kan anses tillräckligt för att 
skydda de som faller offer för människohandel diskuterades dock inte närma-
re.1193 Sverige ansågs dessutom uppfylla konventionens åtaganden väl genom 
tidigare implementeringar av Palermoprotokollet och EU:s rambeslut.1194 De 
internationella instrumenten som legat till grund för den svenska bestäm-
melsen beskrevs utgöra ett skydd mot att människor exploateras i situationer 
som är mycket svåra för den utsatte att ta sig ur.1195 Att detta skydd endast 
är sekundärt i förhållande till andra intressen till vilka instrumenten avser 
skydda beaktades inte. Inte heller togs hänsyn till att det under utarbetande av 
Palermo protokollet förklarades särskilt önskvärt att regionala insatser infördes 
för att komplettera protokollet och förstärka offrens skydd.

Europarådets konvention om människohandel utgör det starkaste inter-
nationella skyddet för människohandelns offer och avses komplettera andra 
internationella instrument genom att stärka offrens rättigheter och tillhanda-
hålla övervakningsmekanismer.1196 Konventionen kom dock inte att påverka 
konstruktionen av den svenska straffbestämmelsen om människohandel. 
Genom att Sverige vid implementeringen av Europarådets konvention om 
människohandel hänvisade tillbaka till implementeringen av Palermopro-
tokollet och förklarade åtgärderna redan införlivade förlorades det primära 
syftet med konventionen och byttes ut mot det primära syftet av Palermo-
protokollet. Således föll den kompletterande funktion av konvention då det 
avsedda förstärkta skyddet för människohandelns offer.

I motiven förtydligades vid den här tiden också att det återfinns ett flertal 
internationella instrument som berör handel med människor till vilka Sve-
rige har förbundit sig till men inte beaktat i tidigare lagstiftningsåtgärder om 

1191 Prop. 2009/10:152, s. 41 ff.
1192 Prop. 2009/10:152, s. 26 f., se vidare om skyddade objekt och offrens ställning i avsnitt 
6.3.
1193 Prop. 2009/10:152, s. 39.
1194 Se prop. 2009/10:152, s. 44 ff.
1195 Prop. 2009/10:152, s. 14.
1196 Europarådets konvention om människohandel, artikel 39, se också prop. 2009/10:152, 
s. 32.
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människohandel. Här nämns bland annat NF:s slaverikonvention från år 
1926, FN:s tilläggskonvention om slaveri från år 1956, ILO:s konvention om 
tvångsarbete från år 1930 med flera. Mer ingående än så berörs dock inte dessa 
instrument utan istället hänvisas till ett förslag till handlingsplan mot män-
niskohandel för arbetskraftsexploatering där dessa instrument ska beaktas.1197

Till följd av EU:s direktiv om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare 
som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig 
invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna, ändrades 
bestämmelsen om tillfälligt uppehållstillstånd den 1 juli 2007.1198 Av bestäm-
melsens ändrade lydelse framgår att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om 
minst sex månader kan meddelas om det behövs för att förundersökning 
eller huvudförhandling i brottmål ska kunna genomföras. De krav som ställs 
på offret är att det står klart att denne är villig att samarbeta med de brotts-
utredande myndigheterna och har brutit alla förbindelser med de personer 
som är misstänkta för brott som förundersökningen avser.1199 Kraven som 
uppställs i den nya lydelsen är dock betydligt strängare ur offrets perspektiv 
än den äldre lydelsen. De införda kriterierna utgår i stor utsträckning från de 
kriterier som anges i rådets direktiv istället för Europarådets konvention som 
behandlar tillfälligt uppehållstillstånd ur ett tydligare skyddsperspektiv för 
offren.1200 Denna reglering har kritiserats av bland annat Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eftersom regleringen inte tillvaratar 
offrens mänskliga rättigheter.1201 I motiven sägs dessutom uttryckligen att den 
svenska bestämmelsen motiveras av ett brottsbekämpande syfte och inte som 
skydd för offren.1202

Vad särskilt gäller barn som utsätts för människohandel utreddes frågan 
om behovet av lagändring med anledning av FN:s fakultativa protokoll om 
försäljning av barn. Det angavs i betänkandet att straffbestämmelsen borde 
ändras för att tydliggöra barnets utsatta situation och bereda barn ett starkare 
straffrättsligt skydd än vuxna. Barn borde alltid anses som skyddslösa i män-

1197 Ds 2008:7, människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. – kartläggning, analys 
och förslag till handlingsplan. Förslaget kom dock aldrig att realiseras.
1198 SFS 2007:322, Rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd 
till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till 
olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna.
1199 Prop. 2006/07:53, s. 21 ff.
1200 Se prop. 2009/10, s. 41.
1201 Rekommendationer från ODIHR och OSSE, konferensen: Ensuring Human Rights 
protection in countries of destinations: breaking the cycle of trafficking in Helsinki 2004.
1202 Prop. 2006/07:53, s. 21.
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niskohandelsförfaranden.1203 Även i EU:s direktiv om gemensamma normer 
och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olag-
ligt i medlemsstaterna från år 2008 beskrevs barnens särskilt utsatta situation. 
Instrumenten ledde till en diskussion om framförallt skyddet av ensamkom-
mande barn. Behovet av lagändringar till följd av direktivet övervägdes sam-
tidigt inom Regeringskansliet och ansågs därför inte utgöra skäl till ändring 
inom ramen för utredningen.1204

5.5.4.2 En effektivare straffbestämelse
Effektivitet används ofta som ett skäl för att till exempel ompröva straffrättsliga 
bestämmelser i syfte att rationalisera brottsutredningar.1205 Människohandels-
brottet ansågs tidigt ha en utformning som försvårade att den kunde tillämpas 
på ett effektivt sätt. Kritik har också framförts att utredningen som låg till 
grund för kriminaliseringen aldrig beaktade den praktiska tillämpningen.1206 
En effektiv och ändamålsenlig kriminalisering av människohandel beskrivs i 
flera internationella instrument som en viktig del av nationell harmonisering 
i det förebyggande arbetet. En lagändring föreslogs därför med en tydligare 
och mer ändamålsenlig brottsbeskrivning för att effektivisera tillämpningen 
och därigenom ge ett starkare straffrättsligt skydd mot människohandel.1207

Som anledning till den fortsatt låga lagföringen av fall om människohan-
del ansågs svårigheter med bestämmelsens tillämpbarhet särskilt gällande 
de otillbörliga medlen. Samtidigt förklarades att internationella åtaganden 
begränsade möjligheterna att förändra bestämmelsen i någon större utsträck-
ning.1208 Såväl Palermoprotokollet som EU:s rambeslut ansågs uppställa krav 
på att gärningsbeskrivningen innehöll former av otillbörliga medel eftersom 
gärningen tar sikte på förfaranden där gärningsmännen övervinner offrets 
fria och verkliga vilja. Brottet ska sålunda anses begånget redan innan det 
åsyftade utnyttjandet realiserats. Utan krav på otillbörliga medel skulle denna 
tillämpning vara omöjlig varför någon sådan ändring inte ansågs möjlig ur 
effektivitetshänseende.1209

1203 SOU 2008:41, s. 117 ff. Sverige har kritiserats för hur skyddet är beskaffat för barn som 
utnyttjas i människohandel. Se FRA, Thematic Study on Child Trafficking, 2006.
1204 Prop. 2009/10:152 s. 42 ff., se vidare SOU 2008:41 s. 55 ff.
1205 SOU 2005:117 s. 78.
1206 SOU 2001:14, s. 464 ff.
1207 Prop. 2009/10:152, s. 1, 9 och 13.
1208 Kommittédirektiv 2005:152.
1209 Prop. 2009/10:152, s. 14 f.
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Den stora skillnaden i bestämmelsen om människohandel är dock slo-
pandet av kontrollrekvisitet, som tidigare vållat problem i tillämpningen. 
Kontrollrekvisitet motiverades med att människohandel inte skulle omfatta 
varje tillfällig, ofarlig eller missriktad kontakt med en person i ett utnyttjan-
desyfte. Således tog kontrollrekvistet och kravet på otillbörliga medel sikte på 
samma omständigheter, vilket lett till förvirring i tillämpningen, något som 
gav möjlighet att ta bort kontrollrekvistet. Enligt förarbetena ska detta dock 
inte bedömas vara en förändring i sak.1210

Kontrollrekvistet hade införts som ett led när det gränsöverskridande rekvi-
sitet togs bort för att tydliggöra brottets fullbordan. Enligt den dåvarande 
lydelsen uppstod fullbordanspunkten när handelsåtgärden lett till kontroll 
över offret. I och med att nu även kontrollrekvisitet skulle tas bort framfördes 
synpunkter att brottet skulle fullbordats vid ett tidigare skede. Regeringen 
ansåg dock att någon förändring av fullbordanspunkten inte behövde ske 
eftersom kontrollen ändå uppstod i och med att handelsåtgärderna genom-
fördes genom användandet av något otillbörligt medel.1211

Även om kontrollrekvistet togs bort, infördes en ändring av handelsåtgär-
derna vilka kompletterades med begreppet överför. Det nya begreppet infördes 
istället för det tidigare uttrycket vidtar någon sådan åtgärd. Anledningen till 
förändringen var att handelsåtgärderna skulle överensstämma med definitio-
nen i Palermoprotokollet. Förändringen beskrevs även innebära att den som 
överför eller tar emot kontrollen över offret ska anses stå i sådant maktförhål-
lande att det ska liknas med användande av ett otillbörligt medel. Således kan 
handelsåtgärden ”överföra” beskrivas ha samma funktion som det tidigare 
kontrollrekvisitet.

För att göra bestämmelsen mer tillämpningsbar ändrades språket ytterligare 
och har kommit att i ännu större utsträckning likna definitionen i Palermo-
protokollet samt EU:s rambeslut. Utnyttjandeformerna kvarstår likt tidigare 
men istället för att offren utnyttjas införs istället begreppet exploatera för att 
på ett mer ändamålsenligt sätt beskriva tillämpningsområdet. Exploatera här-
stammar från Palermoprotokollets och rambeslutets definitioner och anses 
tydliggöra ett otillbörligt användande av offren som handelsvaror.1212 Några 
ändringar i tillämpningsområdet avsågs dock inte med dessa ändringar.

På grund av att människohandel beskrivs vara av gränsöverskridande karak-
tär har kravet på dubbel straffbarhet ansetts vara ett hinder mot en effektiv 

1210 Prop. 2009/10:152, s. 18.
1211 Prop. 2009/10:152, s. 19.
1212 Prop. 2009/10:152, s. 20 f.
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bekämpning. Dubbel straffbarhet innebär att en viss rättsföljd förutsätter att 
en gärning är straffbar enligt lagstiftning i två olika rättssystem för att kunna 
ådömas.1213 Dubbel straffbarhet grundas i den straffrättsliga legalitetsprincipen 
att inte bestraffa en gärning som är straffri på gärningsorten.1214 Från denna 
grundregel finns dock undantag uppställda där vissa typer av brott begångna 
utomlands kan bestraffas även om företeelsen är fri från straff i landet det 
begicks.1215 Som yttersta skäl för dubbel straffbarhet hänvisas vanligen till den 
folkrättsliga principen om att stater inte ska ingripa i varandras inre angelägen-
heter, alltså nationell suveränitet.1216

I de internationella instrumenten som rör människohandel uppställs inte 
någon förpliktelse att ta bort kravet på dubbel straffbarhet. Däremot så ger de 
internationella instrumenten uttryck för en internationell samsyn kring män-
niskohandel som ett krav på dubbelstraffbarhet kanske inte gynnar.1217 Det 
har dessutom ansetts vara av vikt att kunna beivra brott när det är begånget 
i Sverige såväl som när det är begånget utomlands. Frågan om dubbel straff-
barhet aktualiseras när lagföring sker i Sverige, men endast om den åtalade 
gärningen har begåtts utomlands och svensk domsrätt grundas på gärnings-
mannens anknytning till Sverige.1218

På grund av människohandelsbrottets gränsöverskridande karaktär, genom 
en kedja av aktiviteter, har bekämpningen härav ansetts vara betjänt av ett 
undantag från kravet om dubbel straffbarhet. I och med lagändringen upp-
ställs det därför inte längre något krav på dubbel straffbarhet för att svensk 
domstol ska kunna döma för människohandel begången utomlands. Detsam-
ma gäller vid försök och inte heller är det förhindrat att döma till strängare 
påföljd än vad som är föreskrivet enligt lagen på gärningsorten.1219 Denna 
internationella samsyn kan dock inte anses ha uttryckts så starkt att det skulle 
ge svensk domstol rätt att döma oavsett anknytning till Sverige. Utan stöd 
av allmän folkrätt eller någon internationell överenskommelse kan männis-
kohandelsbrottet inte likställas med de brott där anknytning saknas och dom 
som meddelats i annan stat ska fortfarande utgöra ett hinder mot ny lagföring 
i Sverige.1220

1213 Leijonhufvud, Wennberg, 2005, s. 144 f., Wong, 2009, s. 515.
1214 Se Jareborg, 2005, 249 f.
1215 BrB 2 kap. 2 § 4 st.
1216 Se Jareborg, 1989, Mullan, 1997 s. 17–29, se även Falk, 1976, s. 221–277.
1217 Prop. 2009/10:52, s. 24.
1218 Träskman, 2009, s. 135–155.
1219 Prop. 2009/10:152, s. 22.
1220 Prop. 2009/10:152 s. 24 ff., se vidare t.ex. Lowe, 2007, om vilka brott som inkluderas.
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Effektivitet har även kommit att relateras till straffbestämmelsen som av -
skräckningsmedel för att personer ska vidta kriminella handlingar. För att en 
straffbestämmelse ska anses avskräckande måste den vara tillämpningsbar i 
förhållande till sitt övergripande syfte och mot de brottsliga handlingar som 
faktiskt sker.1221 Bestämmelsen mot människohandel beskrivs efter revide-
ringen med direkt syfte att motverka prostitution.1222 I betänkandet från år 
2010 beskrivs straffbestämmelsen om människohandel som ett redskap för 
att bekämpa prostitution istället för som tidigare angetts att lagstiftning mot 
prostitution ska vara ett redskap att bekämpa människohandel. Ett sådant 
påstående förstärks med siffror som indikerar att andelen lagförda brott om 
sexköp ökade drastiskt i och med att straffbestämmelsen om människohandel 
för sexuella ändamål infördes.1223 

5.5.4.3 Revideringens rättsliga effekter
Efter den senaste revideringen har antalet fällande domar för människohandel 
fortfarande varit få. Polisen menar att detta i första hand beror på att bestäm-
melsen fortfarande är komplicerad och svår att tillämpa. Det är främst kravet 
på direkt uppsåt som medför svårigheter att styrka gärningsmannens syfte till 
exploatering vid rekrytering utanför Sveriges gränser.1224

För att ett människohandelsbrott ska anses som fullbordat krävs inte att ett 
utnyttjande faktiskt skett. Det anses tillräckligt att det kan visas att en handels-
åtgärd företagits genom ett otillbörligt medel med syfte att senare utnyttja. Att 
brottet är fullbordat innan utnyttjandet skett har beskrivits som förstärkt skydd 
för offren, men har istället kommit att innebära problem vid tillämpningen. På 
grund av att syftet till utnyttjandet ska kunna kopplas till den första handelsåt-
gärden har det varit svårt att styrka uppsåt trots att utnyttjandet faktiskt skett. 
Under år 2011 friades ett bulgariskt par efter att enligt åtalet vilselett och under 
tvång rekryterat, transporterat och inhyst tre män från Bulgarien för att utnytt-
jas som bärplockare. Målsägandena fick aldrig någon ersättning för genomfört 
arbete. Paret ska dessutom ha konfiskerat deras pass och misshandlat en av 
bärplockarna. Tingsrätten menade dock att bevisningen inte var tillräcklig för 
att styrka att paret redan i Bulgarien avsett att lura bärplockarna.1225

1221 Se diskussioner i tidigare avsnitt 5.4.2.4 om sexköplagens normgivande syfte.
1222 SOU 2010:49, s. 84.
1223 SOU 2010:49, s. 22 och 63 ff.
1224 RPS, Lägesrapport 13, 2012, s. 36.
1225 Hudiksvalls tingsrätt dom 2011-10-31 mål nr B 1834-11. Se också Svea hovrätt dom 
2012-03-02 mål nr B 756-12, Hovrätten för Västra Sverige dom 2011-10-04 mål nr B 3601-
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Polisen har också ansett det svårt att styrka människohandel då stor del av 
bevisningen bygger på målsägandens utsaga vilket har visat sig ofta ändras 
mellan polisens förhör och domstolsförhandlingen. Detta leder till att måls-
ägandens trovärdighet minskar och att åtalet ofta ogillas. Det beskrivs som 
svårt för domstolen att visualisera de psykologiska mekanismer som styr offer 
för människohandel och att det för offret inte funnits något verkligt alternativ 
än att underkasta sig gärningspersonens vilja. De sätt som offren manipuleras 
består ofta av subtila hot och påtryckningar, vilket inte kan bevisas genom 
andra sätt än offrets utsaga.1226

Mellan åren 2008-2011 ökade antalet rapporterade fall av människohan-
del för andra ändamål än sexuella i Sverige.1227 Dessa fall rörde framförallt 
situationer där personer först till Sverige av kriminella grupper från andra 
länder för att utnyttjas i tiggeri, tvångsarbete eller medverka i organiserade 
stölder.1228 Få av dessa har dock lett till åtal och än färre till fällande domar. 
Ett undantag är dock ett fall från år 2012 där ett bulgariskt par dömdes för 
människohandel för tvångsarbete efter att ha utnyttjat flera offer att plocka 
bär. De tilltalade ansågs ha otillbörligt utnyttjat offrens utsatta situation, då 
de levt under ekonomiskt svåra förhållanden. Vidare sattes offren i en ekono-
misk skuld för resor, boende och mat under sin vistelse. De tilltalade ansågs 
därutöver ha tagit kontroll över offret genom att ta deras identitetshandlingar. 
Brottet bedömdes dock inte som grovt på grund av typen av exploatering 
och det faktum att offren inte berövats sin frihet. De tilltalade dömdes till 
tio månaders fängelse och utvisning. Offren erkändes inte någon ersättning 
för sin förlust av lön och skulder de försatts i.1229 Denna del överklagades till 
hovrätten men kom inte att kunna prövas på grund av offrens frånvaro.1230

Det har dessutom uppdagats en ny typ av exploatering av offren där istället 
för att fysiskt utnyttja människor används deras identitet för att begå bedrä-
gerier. I Storbritannien har detta beskrivits som ett problem förknippat med 
människohandel medan det i Sverige inte klassificerats som exploatering i 

11, Göteborgs tingsrätt dom 2012-01-30 mål nr B 15416-11 och RPS, Lägesrapport 13, 
2012, s. 29.
1226 RPS, Lägesrapport 13, 2012, s. 36.
1227 RPS, lägesrapport 13, 2012, s. 6. Samma tendens kunde ses i andra länder inom EU.
1228 RPS, Lägesrapport 13, 2012, s. 20.
1229 Hudiksvalls tingsrätt dom 2012-06-15, mål nr 2220-11.
1230 Offren hade ingen ekonomisk möjlighet att ta sig från Bulgarien till Sverige och kunde 
därför inte närvara. Hovrätten för Nedre Norrland dom 2013-05-15, mål nr B 706-12.
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straffbestämmelsens bemärkelse.1231 Försvunna kinesiska barn är ett annat 
problem som i och för sig upptäcktes relativt tidigt i Sverige, men där kopp-
lingarna till människohandel inte är klara.1232 En liga på 18 personer avslöja-
des i Holland och ett svensk-kinesiskt par straffades för människosmuggling. 
Samtidigt återfanns ett mindre antal av de barn som försvunnit i Sverige. 
Det ansågs inte finnas några belägg för att barnen hamnat i prostitution eller 
organhandel men de antogs ändå ha blivit utnyttjade i Sverige eller närlig-
gande länder både i restaurangbranschen och inom sexindustrin.1233

Det anses fortfarande svårt att identifiera offer för människohandel varför 
polisen önskar öka de kompetenshöjande insatserna för att kunna erbjuda 
ett heltäckande skydd och stöd till offren, särskilt vad gäller offer för andra 
än sexuella ändamål.1234 Bestämmelsen om människohandel fortsätter att 
beskrivas som svår att tillämpa varför istället flertalet lagföringar fortfarande 
rubriceras som koppleri eller grovt koppleri.1235

5.6 Svenska prioriteringar
Den svenska lagstiftningen kring människohandel bygger på ett antal interna-
tionella instrument som skapats utifrån en föreställning om att skydda olika 
intressen som antas hota den nationella säkerheten eller individens skydd. 
Den svenska lagstiftaren hade alltså en viktig uppgift att vid nykriminalise-
ringen av människohandel ta hänsyn och väga olika intressen. De svenska 
intresseavvägningarna avser dels vilka instrument som beaktats och sedan hur 
dessa har viktats materiellt. Sådana avvägningar visar på vilket skyddat objekt 
som hamnat i fokus vid den svenska lagstiftningen.

Vilka instrument som lagts till grund för den svenska straffbestämmelsen 
mot människohandel kan illustreras genom att återvända till matrisen från 
kapitel 4 där de instrument som beaktats vid den svenska straffbestämmelsen 
markerats:

1231 Se Västmanlands tingsrätt dom 2011-08-25, mål nr B 406-11 där åklagaren yrkade att 
offren försatts i nödläge. Se också RPS, Lägesrapport 13, 2012, s. 8 och 25 f.
1232 Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2012:27, Barn utsatta för människohandel, en 
nationell kartläggning.
1233 Ds 2004:54.
1234 RPS, Lägesrapport 13, 2012, s. 36.
1235 RPS, Lägesrapport 12, 2011, s. 12.
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Stat  Individ

Hög
rd

•	 	FN	konv.org	br.	
2000

•	 	EU	tut	dir. 
2004

•	 		EU:s	rambeslut 
2002

•	 	FN	Palermo-
prot. 2000

•	 	EU	m.h.	dir. 
2011

•	 	ILO	konv.	29 
1930

•	 	ILO	konv.	
105 1957

•	 	ILO	konv.	138 
1976

•	 	ILO	konv.	182 
1999

•	 	EKMR	1950
•	 	Europarådets 

m. h. konv. 
2008

•	 	FN	prot.	om 
handel m. barn 
2000

•	 	NF	slaverikonv. 
1926

•	 	FN	trafficking	
konv. 1949

•	 	FN	tilläggs-
konv. 
Slaveri 1956

•	 	FN	ICCPR 
1966

•	 	FN	Kvinno-
konv. 1979

•	 	FN	barnkonv. 
1989

•	 	FN	flykting-
konv. 1951

•	 	EU:s	gem.	åtg.	
1997

•	 	EU:s	gem.	åtg.	
1998

•	 	Europarådets	
Rec. 11 (1985)

•	 	FN	mr	dekl. 
1948

•	 	FN	kvinno-
dekl. 1967

Låg
rd

•	 	EU:s	Bryssel-
förkl. 2002

•	 	FN	brottsoffer-
dekl. 1985

•	 	Europarådets	
Rec. 8 (1996)

•	 	FN	barndekl. 
1959

•	 	FN	våld	mot	
kvinnor dekl. 
1993

•	 	Europarådets	
Rec. 11 (2000)

figur 5.1. Y axeln avser att visa rättslig dignitet (rd) och X axeln vilket skyddat 
objekt som primärt ska skyddas, stat eller individ. Matrisen avser att illustrera de olika 
internationella instrumentens förhållande till varandra vid en nationell implemen-
tering avseende skyddade objekt och rättslig dignitet. De markerade instrumenten 
utgör grunden för den svenska straffbestämmelsen mot människohandel.
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Den svenska lagstiftningen mot människohandel har således främst kom-
mit att bygga på internationella instrument som har ett primärt syfte att 
skydda den nationella säkerheten. Dessa instrument är uppbyggda på ett sätt 
där brottsoffers intressen inte på samma sätt beaktas.1236 Efter den senaste 
utvidgningen av den svenska straffbestämmelsen har även EU antagit direk-
tivet om förebyggande och bekämpande av människohandel och skydda dess 
offer.1237 Direktivets faktiska inverkan på nationell nivå återstår att se, men 
antas inte medföra några rättsliga förändringar i Sverige.1238

Såväl Palermoprotokollet som konventionen om gränsöverskridande orga-
niserad brottslighet beaktade ekonomiska skillnader mellan kontrakterade 
stater vilket medförde att de delar som behandlar offrens rättigheter formu-
lerats med svag rättslig dignitet. På så sätt kunde mindre bemedlade länder 
ändå tillträda instrumentet och syftet att harmonisera nationell lagstiftning 
uppfyllas. De otydligheter som Palermoprotokollet medvetet lämnade banade 
väg för många stater att ansluta sig till protokollet. Att de delar som avser 
skydda, stödja och hjälpa offren utformats med låg rättslig dignitet utnyttja-
des dock även av stater likt Sverige som inte har ekonomiska problem, men 
inte heller anser sig ha några skyldigheter att skydda offren på grund av vaga 
formuleringar.1239

Trots att det inom den internationella rätten återfinns ett flertal instru-
ment som primärt avser att skydda människohandelns offer har dessa inte 
gjort något större avtryck i den svenska straffrättsliga lagstiftningen. Med 
hänvisning till att en stor mängd olika åtgärder redan vidtagits för att för-
bättra omhändertagandet av brottsoffer och för att stärka deras ställning i 
rättsprocessen anser sig Sverige redan uppfylla internationella krav på skydd 
och stöd till människohandelns offer.1240 De instrument som syftar till att 
särskilt bereda skydd för människohandelns offer har i vissa fall berörts under 
lagstiftningsarbetet men i de flesta fall implementerats genom så kallad kon-
staterad normharmoni.

Den svenska strategin för att bekämpa människohandel och skydda offren 
riktar sig främst mot internationellt utvecklingsarbete. Genom att motverka 
fattigdom och jämställdhetsproblem avses människor, främst kvinnor och 

1236 van Dijk, 2012, s. 107 ff.
1237 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyg-
gande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/629/RIF, EGT L 101, 15/04/2011, s. 1–11.
1238 Åklagarmyndigheten, 2013, s. 5.
1239 Prop. 2003/04:111, s. 35, Ds. 2003:45, s. 134.
1240 Ds. 2003:45, s. 124.
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barn, bli mindre sårbara för människohandlare.1241 De som faller offer för 
människohandel i Sverige har däremot inte ansetts kräva särskilda åtgärder om 
stöd, skydd och upprättelse med hänvisning till målsägandens starka rättsliga 
ställning.

Tillämpningen av straffbestämmelsen har dock visat sig problematisk. 
Endast ett fåtal ärenden om människohandel har förts till domstol och än 
färre har lett till fällande utslag. I de flesta fall har ärendena rört människo-
handel för sexuella ändamål och kommit att rubriceras som koppleri eller 
grovt koppleri istället för människohandel. Även vid rapporteringen från 
den nationella rapportören om människohandel har få fall identifierats och 
det kan anas att Sverige prioriterat andra intressen än brottsoffrens skydd. 
Huvudansvaret för uppdraget som nationell rapportör lades på enheten för 
kriminalunderrättelsetjänsten, roteln mot illegal invandring.1242 I uppdraget 
ingick att beskriva problematiken med handel med kvinnor och i arbetet 
som den nationella rapportören utfört märks en tydlig tendens att hänföra 
problematiken och rapporteringen till prostitution.1243

Människohandel beskrivs enligt lagstiftaren som en allvarlig kränkning av 
offrens grundläggande fri- och rättigheter och bidrar till att förorsaka dem 
skador.1244 Detta återspeglas dock inte i de internationella instrument som 
lagts till grund för lagstiftningen som nästan uteslutande har kommit att utgå 
andra intressen, med staten som primärt skyddat objekt. Fråga återstår då hur 
det materiella innehållet i de internationella instrumenten har viktats och 
anpassats till den svenska lagstiftningen vid implementeringen.

1241 Prop. 2003/04:111, s. 15.
1242 SOU 2001:14 s. 437 ff., SOU 2002:69 s. 150 och s. 235 ff.
1243 Regeringens beslut den 16 december 1997.
1244 SOU 2001:14, s. 457 och 471, skr. 2007/08:167, s. 4.
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6.1 Inledning
En kriminalisering i svensk kontext kan ske för att tillvarata olika intressen 
och skydda olika objekt, såväl staten som offret. Fråga är dock om det inom 
ramen för nationell straffrättslig lagstiftning är möjligt att skydda flera objekt 
samtidigt, och om inte, vilket objekt som prioriterats vid kriminaliseringen 
av människohandel? Då de internationella instrument som lagts till grund för 
den svenska kriminaliseringen av människohandel primärt avser att skydda 
statliga intressen är det av vikt att utreda om den svenska implementeringen 
av de internationella instrumenten gett uttryck för någon slags avvägning 
mellan de skyddade objekten, och i så fall hur en sådan avvägning sett ut. 
För att besvara en sådan fråga är det av vikt att först analysera när och hur en 
sådan avvägning generellt sett bör ske.

De svenska regleringarna beskrivs i det följande som mål- eller normra-
tionella. Målrationell lagstiftning innebär i en svensk kontext att medlet inte 
anges i lagtexten utan istället beskrivs som en målformulering. Med utgångs-
punkt i målangivelsen ska sedan tillämparen finna medel för att uppnå 
målen.1245 En sådan lagstiftning leder till att intresseavvägningar sker vid till-
lämpningen, och andra än rent rättsliga avvägningar får ökad betydelse.1246 
För att tolkning ska kunna ske enligt lagens syften krävs då goda kunskaper 
hos tillämparen om de intentioner som ligger bakom lagen.1247 Normrationell 
lagstiftning är istället tämligen detaljerad och anger i lagtexten såväl mål som 
medel. Vid normrationell lagstiftning sker eventuella intresseavvägningar med 
fördel vid lagstiftningen, och intresseavvägningar vid tillämpningen får en 
underordnad betydelse.1248

Ett internationellt instruments rättsliga dignitet och det materiella inne-
hållets tydlighet och rättsliga karaktär är av stor vikt för hur de nationella 
regleringarna utformas. Instrument och normer av soft law karaktär är att 
betrakta som målorienterade utan att särskilda rättsliga krav ställs. Sådana 
instrument och normer leder också ofta till målrationella svenska reglering-

1245 Johansson, 2011, s. 124, Wennström, 2008, s. 122.
1246 Åström, 2000, s. 24 f.
1247 Åström, 1995, s. 50.
1248 Hydén, 1984, s. 25 samt Johansson, 2011.
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ar.1249 Instrument av hard law karaktär kan dock innehålla delar som anger 
väldigt specifika åtgärder som ska införas på nationell nivå och mer gene-
rella målbeskrivningar. Som tidigare visats är internationella instrument med 
brottsbekämpande syfte ofta precist formulerade med hög rättslig dignitet 
och efterlevs förhållandevis väl av majoriteten av världssamfundets stater.1250

Den svenska straffrätten kan beskrivas som typiskt normrationell, med tyd-
liga krav på vad som kriminaliserats. Internationella instrument som legat till 
grund för den svenska kriminaliseringen av människohandel har också ställt 
tydliga krav och hur detta ska ske, vilket kommit att efterföljas med detaljerade 
hänvisningar.1251 Vid implementeringen av rättigheter för individen ter sig inte 
efterlevnaden lika självklar och den svenska lagstiftning som rör brottsoffers 
rättigheter är ofta reglerade genom en mer målrationell karaktär.1252

Ur ett brottsofferperspektiv är det av vikt att diskutera hur de internationel-
la instrumenten, tillsammans med den svenska regleringen och straffrättens 
underliggande syften, påverkar brottsoffrets straffrättsliga skydd. En viktig 
aspekt är straffrättens preventiva eller bestraffande funktioner, eftersom dessa 
kan vara avgörande för om skyddet för människohandelns offer kan kategori-
seras som ett skydd för individer från att bli utsatt för brott eller för att stödja 
och hjälpa de som redan utsatts för brott.1253 För den senare kategorin krävs 
dessutom att offren identifieras som just brottsoffer och kategoriseras som 
målsägande för att kunna erhålla sådant skydd.

6.2 Straffrättsliga avvägningar
Implementeringen av internationella överenskommelser är politisk till sin 
natur där lagstiftning kan förklaras som ett medel att uppnå politiska mål. 
Genom historien har stater internationellt främst kommit att reglera handeln 
med människor utifrån deras egna intressen, med kriminalisering som medel 
och ett i grunden preventivt syfte.1254 Det skydd som finns att tillgå för män-
niskohandelns offer är inom den internationella rätten fragmenterat, med 

1249 Se bl.a. diskussionerna om rättighetsbestämmelserna i RF 1 kap. 2 § i SOU 1975:75, 
prop. 1975/76:209, SOU 1993:40, SOU 2008:125, prop. 2009/10:80 och SOU 2010:70, 
s. 147.
1250 Sevastik (red.), 2009, s. 31.
1251 Borg Jansson, 2013, s. 18, Asp, 2012, s. 61. Den tidiga straffrätten var dock uppbyggd 
genom mer målrationell lagstiftningen med allmänt hållna regleringar för att låta domsto-
larna avgöra hur kriminaliseringen skulle tolkas, se Johansson, 2011, s. 126.
1252 Enarsson, 2013, s. 94.
1253 Doak, 2008, s. 37 f.
1254 Se vidare Klabbers, 2013, s. 307 ff., Picarelli, 2007, s. 34 f.
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varierande rättslig dignitet som lämnar ett stort utrymme för staters val om 
och hur instrumenten ska införlivas. 

Införandet av nya eller skärpta kriminaliseringar är främst att se som rätts-
politiska åtgärder vilka har kommit användas allt mer frekvent.1255 Lagstift-
ning kan då ses som ett uttryck för politiker på nationell nivå att visa på 
handlingskraft i komplexa frågor.1256 Den svenska uppfattningen om krimi-
nalisering illustrerar väl samspelet mellan juridik och politik där vad som ska 
kriminalarnas är en politisk fråga, medan hur det ska kriminaleras är juris-
ternas kompetensområde.1257 I följande framställning av implementeringen 
av internationella instrument om människohandel i den svenska straffrätten 
skiljs mellan kriminalpolitiska argument och straffrättspolitiska argument.1258

Inom kriminalpolitiken avgörs ofta frågan om en företeelse ska kriminal-
series medan det inom straffrättspolitiken avgörs hur det ska ske. Detta görs 
dels för att skilja mellan mer allmänna politiska argument och de som är mer 
rättsligt motiverade, och dels för att urskilja preventiva åtgärder från repres-
siva åtgärder. Med kriminalpolitik avses samhällelig debatt och samhälleligt 
beslutsfattan de som rör alla aspekter av brottslighet. Kriminalpolitiken kan 
beskrivas pågå såväl internationellt som nationellt. I det följande avses endast 
den nationella kriminalpolitiken vilket dock påverkas av de diskussioner som 
förts inom det internationella samarbetet. Hur kriminalpolitiken förs är sedan 
avgörande för hur straffrättspolitiken förs. Med straffrättspolitik avses sam-
hällelig debatt och samhälleligt beslutsfattande i fråga om kriminalisering, 
påföljdsbestämning samt verkställighet av särskilda företeelser.1259

6.2.1 Människohandel i kriminalpolitiken
Kriminalisering har traditionellt haft en liten betydelse inom den svenska 
politiken. Genom en förändring i kriminalpolitiken, avseende vad som ska 
vara föremål för straffrättsliga ingripanden och hur straffen ska utformas har 
dock kriminalisering förts högt upp på den politiska agendan.1260 Den kri-
minalpolitiska uppfattningen att det är samhällets ansvar att bekämpa brott 
har också inverkat på brottsoffrets ställning i rättsprocessen. Länge ansågs 

1255 Ashworth, 1995, s. 15 ff.
1256 Se Persson, 2004, s. 46 ff., Burman, 2007, s. 201 samt Flyghed, 2007, s. 65.
1257 Burman, 2007, s. 202 och 217, Lernestedt, 2003, s. 18.
1258 Uppdelningen görs i likhet med bl.a. Jareborg, 1995, s. 22.
1259 Se vidare Jareborg, 1995 och Leijonhufvud, 1996.
1260 Användingen av straffrätt och straffhot beskrivs som billiga åtgärder och därför mer att-
raktiva än andra åtgärder av kontroll. Se vidare Asp, 2002, s. 63, se även Träskman, 2011, 
s. 299.
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brottsoffrens intressen tillgodosedda genom samhällets reaktioner på brott 
genom tilldömt straff.1261

Huvudsyftet med den svenska kriminal politiken kan beskriva som bekäm-
pandet av brott och på så sätt öka männi skors trygghet. Brottslighet har kom-
mit att uppfattas som ett allvarligt samhällsproblem varför det anses naturligt 
att politikerna vill framstå som handlingskraftiga i arbetet mot kriminalite-
ten.1262 Kriminaliseringar sker därför i ökad utsträckning som det främsta 
politiska medlet att avvärja oönskade beteenden. En kriminalisering beskrivs 
som en formell social kontroll med avsikt att straffa samt påverka medbor-
garnas beteende. Nykriminaliseringar och även förändrade kriminaliseringar 
motiveras allt oftare med behov av att åtgärda vissa samhällsproblem, där 
särskilt prostitution och organiserad brottslighet kan nämnas, eller att öka 
skyddet för vissa intressen.1263En sådan utveckling anses blidka medierna och 
medborgarna och därmed gynna politikerna.1264

Syftet med det internationella arbetet mot människohandel har till stor 
del varit att avvärja ett förestående hot mot den statliga säkerheten och moti-
vera till internationellt samarbete. Inom den internationella rätten beskrivs 
därför prevention vara en viktig aspekt för såväl staten som individen i arbe-
tet att motverka människohandel. Inom kriminalpolitiken beaktas främst 
målrationella förutsättningar, och prevention kan förklaras som en av kri-
minalpolitikens grundprinciper. Med kriminalpolitisk prevention avses att 
förebygga möjlig fara och skada. Ett led i denna prevention beskrivs vara 
att förhindra att miljöer uppstår där kriminaliteten frodas som till exempel 
slum, prostitution och missbruk.1265

6.2.1.1 Hotbilder som politiskt styrmedel
För att en nykriminalisering ska anses motiverad krävs att den beskrivna 
företeelsen innebär skada för ett skyddsvärt intresse. En sådan skada brukar 
kunna motiveras genom kriminalpolitiska argument om hotbilder eller risker. 
Riskanalyser bygger på eventuella framtida hot vilket kan undanröjas innan 
skada skett. Hot eller givna hotbilder leder ofta till en rädsla vilket framkal-
lar en rationell vilja att bekämpa hotet och försöka skydda sig genom olika 

1261 Billström, 1995, s. 24. Se vidare Persson, 2004, s. 196 och 202.
1262 Jareborg, 1995, s. 23, Asp, 2002, s. 62 f.
1263 Asp, 2013, s. 24, Burman, 2007, s. 198 f.
1264 Asp, 2013, s. 24, Ashworth, 1995, s. 15.
1265 Häthén, 2004, s. 240 f., Asp, 2013, s. 25. En del av den uppgiften är att också ingripa 
mot de brott som upptäcks. Denna uppgift beskrivs i såväl officiella dokument som i den 
allmänna debatten. Se vidare Landström, 2011, s. 13.
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åtgärder. Frågan om ”skydd” har intagit en framträdande roll i såväl natio-
nella som internationella straffrättsliga debatter, och sammankopplas med 
föreställningar om ett risksamhälle där hot och rädsla för det framtida blivit 
styrande.1266 Eftersom riskanalysernas inflytande inom kriminalpolitiken ökat 
har behovet av vad som anses vara nödvändiga rättsliga åtgärder blivit fler. 
Detta trots att det saknas verifierad information om att ett hot av det slag 
som beskrivs föreligger. Eftersom människohandel anses bedrivas i en liten 
omfattning i svensk kontext kan flertalet implementeringsåtgärder relateras 
till prevention. 

Det är valet av hotbild och hur de framställs som avgör vilka insatser och 
åtgärder som används.1267 Beroende av vilka intressen som önskar skyddas 
kan hotbilder uppmålas på olika sätt. Såväl stater som icke statliga aktörer 
förlitar sig på en mängd olika tekniker för att övertyga om sådana hot och 
anledning till prioritering genom att tilltala känslor, påminna om symboler, 
samt använda och utvidga logiska argument. Begreppet säkerhet är ett sådant 
verktyg som kan användas för att politisk lyfta en fråga.1268 Vad gäller frågor 
om människohandel görs också kopplingar till slaveri för att undertrycka ett 
behov att agera, även fast dessa två företeelser skiljts åt inom den internatio-
nella rätten.1269 

Handeln med människor har beskrivits som en del av den irreguljära mig-
rationen, prostitutionen samt den gränsöverskridande organiserade brotts-
ligheten som anses hota den statliga säkerheten. Organiserad brottslighet 
väcker samhällelig oro och kan användas av politiker och andra aktörer i 
syfte att styrka behovet av rättsliga åtgärder och kunna visa på handlingskraft. 
Omnämnandet av orden organiserad brottslighet drar till sig massmedias 
uppmärksamhet, tilldrar ökade resurser för brottsbekämpning, vinner all-
mänhetens stöd för lagstiftning eller verkställighet vid tillslag.1270 När män-
niskohandel sammankopplades med organiserad brottlighet kom företeelsen 
följaktligen att föranleda rättsliga åtgärder. Vid kriminaliseringen av köp av 
sexuella tjänster användes kopplingar till människohandel och den organise-
rade brottsligheten för att visa på allvaret bakom prostitution och därigenom 
risken för skada.1271

1266 Doak, 2008, s. 37, Bauman, 2006 och Beck, 1998. 
1267 Eriksson, 2008, s. 53 ff.
1268 Buzan, m.fl., 1998, s. 23, se även Eriksson, 2008, s. 205.
1269 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 8–14.
1270 Beare och Naylor, 1999, s. 1.
1271 Se SOU 1995:15, prop. 1997/98:55, SOU 2010:49, prop. 2010/11:77 samt Asp och 
Ulväng, 2007, s. 54.
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På grund av bristande riskanalyser och politikers vilja att visa sig handels-
kraftiga har flera hotbilder både missbedömts och överdrivits.1272 Flera hot-
bilder sammankopplade med den människohandel som bedrivs i Sverige har 
visat sig vara seglivade myter som spelat en viktig roll i den kriminalpoli tiska 
debatten. En eventuell invasion av öststatsrelaterade brottslighet kan vara en 
sådan myt där påståenden, baserade på generella antaganden och svepande 
formuleringar, lett till politiska åtgärder. Inte ett enda sådant antagande har 
dock ansetts vara en ”ideal” hotbild med klart och tydligt påstående grundat 
på jämförbara, empiriska bevis med angiven kontrollerbar källa.1273 Den öst-
statsrelaterade brottsligheten fortsätter dock att uppmålas som ett hot mot 
den svenska säkerheten.1274

Vissa typer av hot tenderar också att överdrivas oftare än andra, och inter-
nationellt kan migration beskrivas som ett sådant hot. Enligt en granskning 
av risken för en massinvasion av flyktingar från Irak till Sverige mellan åren 
1998 och 2000, med inriktning på den illegala invandringen samt människo-
smuggling, visade sig hotbilden om massinvasion inte kunna beläggas med 
kontrollerbara källor.1275 

Att hotbilder uppmålas utan reella grunder kan bero på att hotbilden främ-
jar en åtgärd som annars inte vunnit legitimitet i en politisk debatt eller ett 
beslut. Illa underbyggda hotbilder kan dock leda till missriktade motåtgärder. 
Om fel åtgärder sätts in är risken stor att antalet offer, tvärtemot intentio-
nerna, ökar istället för att minska.1276 Det är alltså av vikt att tydligt beskriva 
vilka hotbilder som styr de åtgärder som genomförs för att motverka männi-
skohandel. Vid rättsliga åtgärder mot människohandel måste dessa hotbilder 
vägas mot behovet av skydd av det mänskliga lidande som följer i dess spår. 
För att hotbilder ska föregå reella åtgärder krävs att de beskrivs på ett sätt som 
tilltalar behov av skydd avseende skyddsvärda objekt.1277

6.2.1.2 Individens utsatthet som politiskt maktmedel
En viktiga del av kriminalpolitiken är att beivra brott och således skydda indi-
vider från att bli utsatt för brott. Inom kriminalpolitiken frågas också ofta hur 
brottsoffers ställning kan stärkas.1278 Att brottsoffer har kommit att lyftas fram 

1272 Flyghed, 2007, s. 61 ff.
1273 Se Flyghed, 2000, s. 224 ff.
1274 Se bl.a. Jonsson, 2009, s. 163 ff.
1275 Flyghed, 2000, s. 224 ff., Flyghed, 2005, s. 165–182.
1276 Eriksson, 2008, s. 132, Flyghed, 2007, s. 59.
1277 Eriksson, 2008, s. 206 f.
1278 Träskman, 2011, s. 299.
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inom kriminalpolitiken hänger dock inte nödvändigtvis ihop med att man vill 
beakta brottsoffer intressen eller behov. Istället kan en önskan om att kunna 
visa upp ökad säkerhet och framstå som en föredömlig välfärdsstat leda till ett 
behov att visa på handlingskraft, särskilt vad gäller kränkningar, rättigheter, 
straffvärde och upprättelse.1279 Argument om brottsoffrets rätt till, eller behov 
av, upprättelse används ofta för att legitimera hårdare tag mot kriminaliteten 
och strängare straff. Det finns dock inget klart samband mellan brottsoffers 
stöd, skydd och upprättelse och strängare straff.1280

Genom att göra brottsoffer till en offentlig fråga, som flera kan relatera till, 
kan också frågan exploateras av andra intressen. Det har uppmärksammats 
att nationella offerreformer ofta har tjänat andra ändamål än att tillgodose 
brottsoffer. I linje med detta resonemang, har den symboliska användningen 
av offer använts som ett medel för att vinna politiskt stöd. Gränsen mellan 
exploatering av brottsoffer och en rimlig och välmotiverad nykriminalisering 
inom kriminalpolitiken kan därför vara svår att dra.1281 Förvandlingen av att 
se kvinnliga migrerande prostituerade som olagliga eller oönskade invandrare 
till att istället identifiera dem som oskyldiga och sårbara offer för männis-
kohandel visar på en politiserad bild av offret. Det sätt som offret framställs 
på spelar en viktig roll i politiska debatter som argument för att reglera vissa 
företeelser.1282

Ett annat sätt att visa på politikers handlingskraft mot brottslighet är att 
föra resonemang om preventiva åtgärder mot brott, så fler kan relatera till 
betydelsen av åtgärderna. I offerundersökningar har det uppmärksammats att 
rädslan för brott är större, viktigare, och vanligare i människors liv än själva 
utsattheten för brott. Folks rädsla har ett starkt samband med staters agerande 
och politiska utspel.1283 Tryggheten har alltså blivit en viktig dimension i 
samhället, vilket främst märks inom kriminalpolitiken genom att brottsoffret 
tycks ha blivit centralt.1284

Även begreppet mänsklig säkerhet har lyfts fram för att förstärka behovet 
att ta hårdare tag mot brottslighet som berör människohandel, och då främst 
gränsöverskridande sådan. Genom att applicera mänsklig säkerhet på männi-
skohandel anses frågan kunna lyftas från ett perspektiv på individuell vikti-

1279 Tham, 2011, s. 45, Garland, 2001, s. 102 och 144.
1280 Ashwoth, 1995, s. 17.
1281 Burman, 2011, s. 291 f., se även Tham, 2011, s. 34 ff., Niemi, 2011, s. 69, Fattah, 1992, 
s. 401–420
1282 Garland, 2001.
1283 Lindgren, 2001, s. 37.
1284 Träskman, 2002, s. 345–362.
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misering till större samhälleliga, sociala, politiska frågor.1285 Mänsklig säker-
het ger då en ram för att förstå potentiella konsekvenser av människohandel 
för alla inblandade och staters förmåga att upprätthålla rättsstatsprincipen, 
folkhälsa, allmän ordning och därmed skydda medborgarna.1286

Mänsklig säkerhet har kommit att användas flitigt som ett verktyg i poli-
tiska diskussioner för att visa på seriositeten i en fråga.1287 Användning av 
uttrycket mänsklig säkerhet förmedlar en känsla av angeläget och betydelse i 
frågor om individens rättigheter, som tilldrar sig allmänhetens uppmärksam-
het samt bidrar till statliga anslag.1288 En sådan användning av säkerhets-
begreppet skulle ha kunnat ge offren för människohandel ett starkare skydd. 
Kritiker av begreppet mänsklig säkerhet menar dock att dess vaghet under-
gräver dess effektivitet. Begreppet har i stället blivit ett verktyg för aktivister 
att främja vissa framställningar. På ett liknande sätt har argument om skydd 
för människohandelns offer använts för att motivera och stärka åtgärder som 
egentligen avser motverka prostitution.1289

Genom att beskriva ett hot som enskilda individer kan relatera till legiti-
meras åtgärder som annars inte hade ansetts som politiskt korrekta. Det finns 
därför anledning att tro det finns ett samband mellan nya hotbilder, brotts-
offerfrågor och förändringar i straff- och processrätten.1290

6.2.2 Människohandel i straffrättspolitiken
Straffrätten har kommit att bli ett av de mest användbara juridiska verktygen 
för att uppnå politiska målsättningar.1291 Frågor om vilka handlingar som ska 
kriminaliseras, liksom hur dessa ska bestraffas och hur straffen ska verkställas, 
kan benämnas straffrättspolitik.1292 Inom straffrättspolitiken beskrivs således 
idéer om varför och hur vissa gärningar ska bestraffas. Av intresse för denna 
framställning är framförallt frågan om varför företeelsen straffas för att utreda 
vilka intressen som beaktats, samt vunnit företräde, vid införandet av straff-
bestämmelsen om människohandel.

1285 Shelley, 2007, s. 10.
1286 Jonsson, 2009, s. 2 ff.
1287 UN Commission on Human security, 2003.
1288 Zedner, 2009, s. 41.
1289 UN Commission on Human Security, 2003. Se också Paris, 2001, s. 87–102, Buzan, 
2004, s. 369 f.
1290 Ulväng, 2007, s. 2.
1291 Jareborg, 1995, s. 19, Lennerstedt, 2003, s. 17.
1292 Jareborg, 1995, s. 22.
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Lagtekniskt sett var implementeringen och införandet av människohandels-
brottet inte helt okomplicerat. Ett flertal besvärliga avgränsningsfrågor aktua-
liserades.1293 För att analysera om internationella avsikter är kompatibla med 
det svenska förhållningsättet om varför en gärning straffas kan den svenska 
straffrätten uppdelats i relativa och absoluta straffteorier. 

De absoluta straffteorierna kännetecknas av att straffet ses som ett uttryck 
för ett etiskt krav, rättvisa, samt att straffet inte motiveras med något sekun-
därt syfte, som till exempel att förebygga brott. Kännetecknande för de abso-
luta teorierna är att de uppfattar straff som ett självändamål. Den mest ren-
odlade absoluta teorin är vedergällningsläran, där syftet är att ont ska mötas 
med ont.1294 

De relativa teorierna utgår istället från ett allmänpreventivt perspektiv, där 
människor i allmänhet påverkas genom vetskapen om straffhotet. De rela-
tiva straffteorierna kännetecknas av att straffet ska tjäna till att just förebygga 
brott, minska brottsligheten eller uppnå andra goda mål.1295 De relativa teo-
rierna karaktäriseras av att straff uppfattas som ett medel för att uppnå ett 
visst mål. Inom de relativa straffteorierna har även en så kallad moralbildande 
funktion vuxit fram. Straffhotet skapar då en moralinsikt mot den brottsliga 
handlingen, med förhoppningen är att det leder till insikt och vanemässig 
laglydnad.1296

Straffteorierna kan även förklaras genom bestraffande och preventiva åtgär-
der vilka beskriver olika syften med att kriminalisera. De bestraffande åtgär-
derna aktualiseras först efter att ett brott är begånget medan de preventiva 
åtgärderna betraktas som ett medel för att bekämpa eller förhindra brottsliga 
gärningar.1297 

6.2.2.1 Kriminalisering i bestraffande eller preventivt syfte
Om den svenska kriminalpolitiken beskrivs som målinriktad kan istället 
straffrättspolitiken beskrivas som normrationell med klara och tydliga bestäm-
melser om vilket straff som ska utdömas för en viss begången handling.1298 
Den svenska straffrätten beskrivs traditionellt ha utgått från de absoluta straff-
teorierna där bestraffning eller veder gällning för brottet var rättsgrund för 

1293 Prop. 2001/02:124, s. 20–38.
1294 Hagströmer, 1901–1905, s. 15 f.
1295 Jareborg, 2001, s. 47 ff.
1296 Leijonhufvud och Wennberg, 1997, s. 13 f.
1297 Burman, 2007, s. 114.
1298 Johansson, 2011, s. 126. Straffrätten har beskrivits som statens starkaste repressiva medel, 
se Lernestedt och Hamdorf, 1999–2000, s. 846.
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straffet. Genom straffet skulle brottslingen lida för sin skuld och jämvik-
ten som rubbats genom brottet skulle återställas. Straffet kunde också ha en 
preventiv verkan och vara avskräckande för andra att begå liknande brott. 
Prevention har dock aldrig varit den enda eller primära anledningen till en 
kriminalisering.1299

Under 1900-talets första hälft tog diskussioner kring den svenska straffrät-
ten fart med utgångspunkten att den samhällsfarliga viljan och de hot denna 
utgjorde mot samhället skulle minskas eller falla bort. Samhällets överlevnad 
kunde hotas av vissa beteenden och handlingar, beroende på samhällets styrka 
att stå emot dessa hot. Således ansågs det viktigt att ingripa så tidigt att sam-
hällshotande gärningar inte kom till stånd. Ifall ett brott redan begåtts ansågs 
en upprepning nödvändig att förhindra.1300 Brottet uppfattades som en effekt 
av de förhållanden brottslingen levde under varför samhället reagerade med 
politiska instrument och styrmedel, vilket dock inte nödvändigtvis föranledde 
straffrättsliga åtgärder. Med detta kom dock straffrätten att förändras från 
att ha varit i politikens yttre gränser till att istället bli ett politiskt medel.1301 
Fokus kom att ligga på de skador på samhället som brott orsakade, och inver-
kan på de individer som utsattes sågs som en del av samhällets skador.1302 

Uppbyggnaden av 1962-års brottsbalk anses också vara starkt influerat av 
premisser att straff ska utdelas med utgångspunkt i vad brottslingen förtjä-
nar.1303 Samtidigt finns det andra viktiga orsaker till varför vissa gärningar 
straffbeläggs, som den allmänpreventiva funktionen.1304 Internationella influ-
enser har kommit att spela en större roll i den svenska straffrätten och har 
bidraget till en viss skiftning av ideologier. Skiljelinjen mellan kriminalpolitik 
och straffrättspolitik är inte längre lika tydlig. Straffrätten har kommit att 
genom internationella influenser bli mer preventiv och kriminalpolitiken byg-
ger allt mer på repressiva ställningstaganden.1305

Samarbetet inom EU, men även inom FN och andra internationella orga-
nisationer, har medfört nykriminaliseringar, vilket beskrivs ha lett till en 
utveckling som ställer allt högre krav på rättsväsendet och på myndigheternas 
användning av sina resurser.1306 Istället för den teoretiska vedergällningsläran  

1299 Agge, 1939, s. 32 f., Strahl, 1970, s. 22 ff., Ramsey, 2013, s. 214.
1300 Jareborg, 1995, s. 22, Wallén, 1975, s. 27 f.
1301 Burman, 2007, s. 116.
1302 Lernestedt, 2003, s. 50 f.
1303 Burman, 2007, s. 112.
1304 Häthén, 2004, s. 44 och 52, Lernestedt, 2003, s. 110, Anners, 1972, s. 14.
1305 Asp, 2002, s. 61, Träskman, 2005, s. 859 – 873, Jareborg och Asp, 1997, s. 317–325.
1306 Dir. 2011:31.
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har den moderna svenska straffrätten kommit att diskuteras i form av effektiva 
regleringar.1307 Att effektivitet är ett viktigt mål med den moderna straffrätten 
kan även utläsas i de internationella överenskommelserna mot människo-
handel. Det har till exempel explicit uttryckts att en straffsanktion anses vara 
en förutsättning för internationellt samarbete och därför utgöra ett effektivt 
medel.1308

Istället för att den traditionella straffrättspolitiken, som avser rättvis och 
proportionerlig bestraffning, har en straffrättspolitik som bygger på prognos-
tänkande och som i grunden baseras på risker och hot för framtida krimi-
nalitet kommit att bli mer vanlig.1309 Denna inställning kan också beskrivas 
som offensiv med snabba ingripanden mot vad som uppfattas som problem, 
och kriminalisering av gärningar som endast innefattar potentiell fara för ett 
rättsligt skyddat intresse. Den svenska straffrättspolitiken tenderar att gå mot 
ett mer offensivt, eller preventivt betraktelsesätt.1310

Det förebyggande och arbetet mot människohandel beskrivs vara en prio-
riterad fråga i Sverige, där kriminaliseringen utgör ett komplement till sådant 
arbete.1311 Med den offensiva inriktningens metoder blir ibland en krimina-
lisering en första åtgärd istället för en sista. En sådan modell anses medföra 
konsekvenser som överkriminalisering och minskad förutsägbarhet. Den 
preventivt offensiva inriktningen har lett till ett mer frekvent användande av 
kriminaliseringar för moralbildande åtgärder. Straffrätten som tidigare har 
beskrivits som skild från praktiskt taget all annan rättslig reglering, genom 
att den inte primärt är till för att åstadkomma förlikning i konflikter eller 
underlätta lösandet av samhälleliga problem, kan anses ha ändrats i och med 
införandet av nyare straffbestämmelser.1312

För att en allmänpreventiv åtgärd ska anses effektiv ska straffrättsliga 
åtgärder avhålla människor från att begå brott. Som exempel på en offensiv 
bestämmelse med tydlig allmänpreventiva ändamål är köp av sexuell tjänst där 
just allmänhetens offentliga fördömande uppfattas vara en väsentlig bestånds-
del för att uppnå målet om ett prostitutionsfritt samhälle.1313 Sexköpslagens 
effektivitet har varit under diskussion sedan bestämmelsen infördes. Det för-
klaras dock vara skillnad mellan en särskild bestämmelses effektivitet och hela 

1307 Häthén, 2004, s. 170 och 202 f., Anners, 1972, s. 34 och 3.
1308 Se vidare kap. 2.
1309 Träskman, 2011, s. 302, se också Garland, 2001, s. 168 f.
1310 Lernestedt, 2010, s. 62.
1311 Prop. 2009/10:152, s. 9.
1312 Jareborg, 1995, s. 27 ff.
1313 Träskman, 2011, s. 305 f.
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systemets allmänpreventiva verkan. Trots att en viss bestämmelse kan ha liten 
preventiv effekt så kan den tänkas utgöra en del i ett normativt system som 
antas ha en betydande styrande verkan på individers handlande.1314 Genom 
att sammankoppla bestämmelsen om köp av sexuell tjänst med människo-
handel har den beskrivits ha en effektiv verkan trots få fall i rättstillämp-
ningen. Sexköpslagens preventiva verkan beskrivs också genom att samhället 
härigenom klart markerar sin ställning.1315 Att staten skulle använda symbol-
funktionen av straffhot som enda anledning för en kriminalisering anses dock 
inte acceptabelt.1316

Ur ett straffpolitiskt perspektiv mot bakgrund av vedergällningsläran och 
det fåtal dokumenterade fall av handel med människor i Sverige vid tiden för 
kriminaliseringen kan det ifrågasättas om det var motiverat med en nykrimi-
nalisering.1317 Då handeln inte ansågs utgöra ett problem i svensk kontext, 
utan bestämmelsen istället beskrevs utgöra ett led i ett internationellt sam-
arbete och att motverka kriminella gruppers etablering i landet, kan bestäm-
melsen beskrivas vila på preventiva grunder.1318 Huruvida en straffsanktion 
mot människohandel faktiskt skulle utgöra ett effektivt medel för att mot-
verka människohandeln behandlades inte innan genomförandet.1319

6.2.2.2 Skyddade objekt i straffrättspolitiken
Om brottsoffrets roll och dess skydd haft en naturlig plats inom kriminalpoli-
tiken begränsas detta inom straffrättspolitiken. Det samhälleliga intresset 
för ett sådant rättsskydd omfattar att brott inte begås eller att straffansvar 
utdöms.1320 Det finns endast så mycket straffrätten kan göra för att tillgodose 
offrets behov. Straffbestämmelsen om människohandel är dock en grundför-
utsättning för brottsoffren att få tillgång till stöd, skydd och upprättelse.

Upprättelse är ett behov för brottsoffren direkt kopplad till den straffrätts-
liga diskussionen.1321 Enligt FN:s brottsofferdeklaration från år 1985 har 
brottsoffret rätt till omedelbar upprättelse från rättsväsendet, vilket då främst 
sker genom tillgång till en rättvis domstolsprövning eller andra informella 

1314 Jareborg, 1995, s. 34 ff.
1315 Lernestedt och Hamdorfs, 2000–2001, s. 127.
1316 Jareborg, 2001, s. 47 ff.
1317 Förändringar i då gällande bestämmelser hade kunnat vara en annan, kanske lämpligare, 
lösning som också diskuterats inför kriminalisering, SOU 2001:14, s. 456.
1318 Se SOU 2001:14, s. 427, prop. 2001/02:124, s. 15.
1319 Det har framkommit att nationella straffbestämmelser mot människohandel inte varit 
ett effektivt medel, varför även andra internationella åtgärder har vidtagits. UNODC, 2012.
1320 Träskman, 2011, s. 305.
1321 Burman, 2011, s. 288.
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tvistelösningar.1322 I en svensk kontext har upprättelse kommit att kategori-
seras som en del inom främst straffprocessrätten genom principen om rätts-
trygghet.1323 Rättstrygghet kan beskrivas innefatta såväl enskildas möjligheter 
att få skydd mot brottslighet som rätt till upprättelse när den drabbats av 
brott. Upprättelse kan ske genom att förövaren bestraffas och straffrättssys-
temet har då en symbolisk funktion genom den bekräftelse en fällande dom 
för med sig.1324 Som en del av upprättelsen ingår också att få möjlighet till 
kompensation för kostnader och lidande. Upprättelse kan betyda att brotts-
offret får sin kränkning erkänd och får uppleva att kränkningen hanteras och 
värderas på ett rättvist sätt.1325

Det huvudsakliga skäl som anges för straffsystemets existens är att vissa 
intressen behöver skyddas med relativt kraftfulla medel. Det krävs ett behov 
för en sådan åtgärd, ett intresse eller värde som anses tillräckligt skydds-
värd.1326 All straffrätt strävar efter att med straffhot och straffverkställighet 
som medel ge skydd mot kränkningar av individers och gruppers intressen, av 
gemensamma intressen eller av statens intressen.1327 Dessa intressen kategori-
seras inom den svenska straffrätten efter brottets primära objekt eller skydds-
intressen och systematiseras i brott mot person, brott mot allmänheten och 
brott mot staten.1328

Straffrättsliga skyddsintressen har beskrivits som ”det i förarbetena mer 
eller mindre klart angivna abstrakta intresse som man avser att skydda genom 
straffhotet”.1329 Fastställandet av skyddsintressen görs således genom en ana-
lys av straffbestämmelsen och dess motiv. Ett och samma straffbud skyddar 
vanligtvis flera intressen, mer eller mindre oskiljaktiga från varandra. Dessa 
intressen kan ha samma eller olika innehavare. Den typ av intresse som anses 

1322 Se särskilt Brottsofferdeklarationen, artiklarna 4, 5 och 7.
1323 Diesen, 2011, s. 326, se även Wergens, 2011, s. 165.
1324 Diesen, 2011, s. 320, van Dijk, 2009. Dir. 2011:31. Länge ansågs brottsoffrens intressen 
tillgodosedda genom samhällets reaktioner på brott genom tilldömt straff. Se vidare Bill-
ström, 1995, s. 24, Persson, 2004, s. 196 och 202.
1325 Burman, 2011, s. 279 ff. och 290, Bring och Diesen, 2005, s. 71.
1326 Se Lernestedt, 2003, s. 110, Jareborg, 2001, s. 51 ff.
1327 Jareborg, 1995, s. 24.
1328 Läran om skyddsintressen, utöver att de ger viss ledning för domstolens lagtolkning i 
enskilda fall samt för gruppering av brottskatalogen, anses sakna vikt. Begreppet skydds-
intresse har i svensk straffrätt ansetts inta en perifer roll eftersom att lagstiftarens verksam-
het att fastställa samhällsviljan är mera instinktivt än medvetet vad gäller det intresse som 
ska skyddas. Vid frågor om nykriminalisering kan de dock anses högst relevant vid intresse-
avvägningar och i avgörande om bl.a. målsägandestatus. Thyrén, 1907, s. 8, Lerne stedt, 2003, 
s. 18, 128 ff.
1329 Leijonhufvud och Wennberg, 2001, s. 50.
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skyddad i första hand betecknas som straffbestämmelsens primära skydds-
intresse och de intressen som skyddas i andra hand är sekundära. Genom att 
studera brottsbalkens systematik kan endast upplysning fås om vilket intresse 
som skyddas primärt.1330

Statliga intressen kan främst härledas till straffbud som rör skyddet för 
landets och statens existens och styrelseskick, vilka i sin tur brukar indelas i 
intressen om rikets yttre säkerhet som avser säkerheten i förhållande till främ-
mande makter och i den inre säkerhet som avser statsfunktionernas skydd mot 
angrepp inifrån.1331 Dessa intressen kan i en relativt vid tolkning inkludera 
människohandel, men de intressen som dessa brott kränker bildar gemensamt 
en grupp av ”opersonliga brott” eller ”offerlösa brott”.1332 Brott mot person 
inkluderar brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid, ärekränkning, 
sexualbrott och brott mot familj. Människohandel är enligt brottsbalkens 
systematik att anse som ett brott mot person. Brotten mot allmänheten är en 
mellangrupp som kan ses som en del av brotten mot staten och straffbeläggs 
på grund av sin särskilda farlighet på ett tidigare stadium än vad gäller brotten 
mot person.1333

Det internationella arbetet mot människohandel har bedrivits i nära 
anslutning till brott som främst riktar sig mot statliga intressen och därmed 
kan kategoriseras som offerlösa brott. I konventionen mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet beskrivs hur dessa brott mest effektivt kan motarbe-
tas, vilket kan jämföras med hur tidiga kriminologer beskrev det polisära 
arbetet mot offerlösa brott skulle bedrivas. I förlängningen bidrar detta till 
att arbetet mot människohandel bedrivs på likartat sätt som vid offerlösa 
brott och offren, i egenskap av vittne, ses som ett utredningsverktyg.1334 Vid 
utredning om människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för 
människohandelns offer beskrivs vikten av att identifiera en straffbestäm-
melses primära skyddsintresse för att offren ska tillvarata sina rättigheter.1335 
I den efterföljande propositionen beskrevs det dock närmare oväsentligt vad 
bestämmelserna avser skydda då det anses viktigare att kunna utdela kännbara 
straff:

1330 Heuman, 1973, s. 47 ff.
1331 SOU 1944:69, s. 113 ff.
1332 Feinberg, 1984, s. 63 ff.
1333 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg, 2005, 13:1 ff.
1334 van Dijk, 2009, s. 26, Egan, 2008, s. 109 ff.
1335 SOU 2002:69, s. 178 ff.
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”De som för egen vinning tjänar på att hänsynslöst utnyttja utsatta personers 
nödläge måste kunna riskera en kännbar påföljd oavsett om brottet kan anses 
rikta sig mot staten eller enskild.”1336

Förutom regleringar om vittnen har också offrets rättigheter reglerats i de 
internationella instrumenten om människohandel. De flesta av de åtgärder 
som vidtagits i Sverige för att stärka brottsoffrets rättigheter och ställning i 
den rättsliga processen är knutna till begreppet målsägande.1337 Den svenska 
lagstiftaren har vid implementeringen av dessa rättigheter valt att förhålla sig 
till regler och rättigheter för måls äganden. Det är således av största vikt att 
brottsoffret kategoriseras som målsägande för att kunna tillvarata sina rättig-
heter.1338 Som redan framgått kan tre typer av målsägande identifieras genom 
legaldefinitionen i 20 kap. 8 § st. 4 rättegångsbalken, nämligen; (1) den mot 
vilket brott är begånget (2) den som därav blivit förnärmad och (3) den som 
av brott lidit skada.1339

Målsäganderätt anses alltså tillkomma den som främst är bärare av det 
intresse som skyddas genom straffbudet ifråga.1340 Bestämmelsens primära 
skyddsintresse har därför stor betydelse för om offren är att betraktas som 
målsägande eller inte.1341 Straffbestämmelser som är kategoriserade som ett 
brott mot person förklaras medföra att offren ska betraktas som målsäganden. 
I den svenska kontexten anses människohandel vara en kränkning av mänsk-
liga rättigheter, och då särskilt mänsklig värdighet.1342 Straffbestämmelsen om 
människohandel är därför kategoriserad som ett brott mot person och ankny-
ter till vem som i brottsbalkens mening är att betrakta som målsägande.1343 
Det faktum att en individ som drabbats av visst brott tillerkänns målsägande-
ställning indikerar att individen också anses vara drabbad av brottet i snäv 
bemärkelse. Detta utesluter dock inte att också andra, det vill säga stat eller 
allmänhet, samtidigt kan anses drabbade.1344

1336 Prop. 2003/04:35, s. 63 f.
1337 SOU 1998:40, s. 87.
1338 SOU 2002:69, s. 179. Se även SOU 2001:14, s. 287, se också Ekelöf, 1996, s. 67.
1339 Fitger, Rättegångsbalken I (del 2), 20:41.
1340 Bring, 1995, s. 147, Heuman, 1973, s. 45. Det har uppmärksammats vid utredning om 
straffbestämmelsen om människohandel att det inte finns några förarbetsuttalande angåen-
de den närmare innebörden av målsäganden. SOU 2008:41, s. 127. Se även Diesen, 1995, 
s. 29 ff. och Ekelöf, 1996.
1341 Prop. 2005/06:166, s. 24, se också SOU 2001:14, s. 287 om målsägandestatus för pro-
stituerade som utnyttjats i koppleriverksamhet.
1342 Skr. 2007/08:167, s. 4.
1343 Heuman, 1973, s. 49.
1344 Lernestedt, 2003, s. 163.
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Den svenska uppdelningen mellan brott mot staten och brott mot indivi-
den är inte skarp, men har heller inte varit föremål för någon större diskus-
sion. Samhället kan beskrivas som en grupp individer och staten är samhällets, 
och därigenom individernas, verkställande organ. Alla brott är då i slutändan 
riktade mot såväl enskild individ som samhället och dess yttersta upprätthål-
lare av ordning, staten. I ett idealt samhälle strävar strafflagstiftningen att 
skydda både individ och samhälle, vilket inte alltid är möjligt att uppnå med 
straffrättsliga åtgärder och ibland kan intressekonflikten inte lösas genom 
kompromiss.1345

Vad som skyddas primärt enligt ett visst lagrum innebär inte automatiskt 
också en rätt att förfoga över detta intresse. Vissa straffrättsliga skyddsåtgärder 
berör endast individen på ett mycket utspätt sätt och kan då tillskrivas staten 
eller samhället. Det är därför viktigt att se till en straffbestämmelses primära 
innehavare av skyddet. Det kan också tänkas att det inte rör sig om ett äkta 
primärt intresse utan att detta endast används som ett genomgångsled för 
andra intressen. Här talas då om en falsk flerfaldighet och ett annat intresse 
står högre i hierarkin som slutligen skyddas. Som exempel kan anges vissa av 
brotten mot allmänheten som anges skydda ett individintresse men straffbu-
det träder in på en tidigare punkt än en eventuell kränkning av ett identifierat 
individuellt intresse.1346

Det kan även tänkas att det finns två likställda intresseinnehavare; individ 
och stat eller samhälle, vilket innebär att individen inte äger hela förfogande-
rätten över intresset. Det faktum att ett straffbud skyddar flera intressen kan 
utnyttjas som anledning till införande av en straffbestämmelse där ett ensamt 
intresse inte skulle kunna motivera kriminaliseringen. Eller så införs en krimi-
nalisering med motivering av ett intresse som sedan visar sig vara ett genom-
gångsled för att skydda ett intresse som inte kan försvaras vara skyddsvärt. 
Varken det faktum att den verkliga grunden för en kriminalisering dolts eller 
att det inte fastställts varför ett visst beteende måste kriminaliseras bör inte 
anses vara godtagbara anledningar.1347

Skyddsintressen kan förändras, eller nya kan tillkomma, efter det att en 
straffbestämmelse trätt ikraft. Sexualbrotten har beskrivits utifrån en sådan 
utveckling från att regleras utifrån pragmatiska överväganden till att ses som 
en ”synd” riktad mot Gud till att idag, åtminstone teoretiskt, menas angripa 

1345 Jareborg, 2001, s. 111.
1346 Lernestedt, 2003, s. 159 ff.
1347 Lernestedt, 2003, s. 164 ff.
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två intressen; ungdomsskydd och sexuellt självbestämmande.1348 Beskrivning-
en av skyddsintresset måste därför ske med beaktande av de vid tiden rådande 
förhållandena.1349

6.2.3 Avvägningar vid kriminalisering av människohandel
Som tidigare nämnts var implementeringen och införandet av ett nytt män-
niskohandelsbrott lagtekniskt komplicerat och ett flertal besvärliga avgräns-
ningsfrågor aktualiserades. Sådana frågar inkluderar bland annat avvägningar 
mellan olika intressen. Vid införandet av straffbestämmelsen mot människo-
handel utreddes dock aldrig flertalet av dessa frågor vilka istället hänsköts till 
framtiden.1350

När ett intresse identifierats och behovet av en straffrättslig åtgärd konstaterats 
bör en proportionalitetsbedömning göras.1351 Proportionalitetsprincipen kan 
enkelt uttryckas så att en åtgärd för att uppnå sitt syfte inte får vara mer betung-
ande eller långtgående för den enskilde än vad som kan anses nödvändigt.1352 
En proportionalitetsbedömning i vid mening ska göras inför all lagstiftning 
eftersom lagstiftaren bör ställa sig frågan om en åtgärd framstår som proportio-
nerlig i förhållande till sitt ändamål och till de motstående intressen som kan  
finnas.1353

Inom straffrätten beskrivs ofta användningen av proportionalitetsprincipen 
i termer av att brott ska bestraffas i proportion till dess svårighetsgrad.1354 Det 
är då en avvägning mellan ett statligt ingripande och förövarens intressen som 
bedöms. Proportionalitetsprincipen avses då användas vid tillämpningen för 
att uppnå en likformig proportionalitet mellan det särskilda brottet och den 
av domstolen utmätta straffpåföljden.1355 

Då straffrätten numera är att beskriva som normrationell är det av vikt att 
avvägningar också sker under lagstiftningsarbetet. Vad gäller avvägningar mel-
lan rättsliga åtgärder och brottsoffrens intressen kan detta därför också bäst 
ske vid lagstiftningen. Det kan dock fortfarande märkas tendenser att söka 
avvakta avvägningar till tillämpningen.1356 Detta kan förklaras genom såväl 

1348 Andersson, 2004, s. 133 f.
1349 Heuman, 1973, s. 50, not 289, se även Andersson, 2010.
1350 Prop. 2001/02:124, s. 20–38.
1351 Agge, 1961, s. 200.
1352 Helmenius, 2012, s. 135.
1353 Bring och Diesen, 2009, s. 176, Bylund, 2006, s. 48.
1354 BrB 29 kap. 1 §, (2010:370).
1355 Agge, 1959, s. 88 ff.
1356 Prop. 1975/76:209, s. 39, 99 och 153. Se även Helmenius, 2012, s. 134.
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straffrättens tidigare målrationella karaktär som implementerade internatio-
nella normers målinriktade karaktär. Osäkerheten om en intresseavvägning 
ska ske vid lagstigningen eller vid tillämpningen kan medföra ett glapp där 
brottsoffrens intressen faller mellan stolarna.

Proportionalitetsprincipen kan således användas såväl vid lagstiftning 
som vid dess tillämpning och består av mål/medel-avvägningar och intresse-
avvägningar.1357

6.2.3.1 Mål/medel avvägningar
Mål/medel-avvägningar ska avgöra huruvida en förslagen åtgärd eller en lag-
stiftningsakt kan uppfylla det eftersträvade målet. Lämplighetsbedömningen 
samt nödvändighetsaspekterna ingår också i mål/medel-avvägningarna som 
ska genomföras inför en lagstiftningsåtgärd. Genom proportionalitetsprinci-
pen ställs då krav på att det ska föreligga balans mellan mål och medel. Män-
niskohandel har i första hand kommit att hanteras genom kriminalisering som 
medel med det eftersträvade målet att skydda offret. Om detta mål faktiskt kan 
uppnås genom kriminalisering som medel har inte diskuterats av lagstiftaren.

Vad gäller människohandel finns det inom den internationella rätten 
uppställt såväl mål som medel vilka sedan ska implementeras i nationella 
rättsordningar. När särskilda krav att kriminalisera uttrycks inom ramen för 
internationella överenskommelser med specifik begäran på vad en sådan kri-
minalisering ska innehålla fråntas lagstiftaren en del makt att göra mål/medel 
avvägningar. Av den anledningen förefaller den svenska lagstiftaren vid infö-
randet av straffbestämmelsen mot människohandel inte tagit ställning i fråga 
om medlet var befogat i förhållande till det beskrivna målet. 

Straffbestämmelsen mot människohandel har dock senare också kommit 
beskrivits som ett medel tillsammans med kopplerilagstiftningen och sexköps-
lagen i arbetet mot prostitution.1358 Inför lagstiftningen om sexköp fördes 
en diskussion om det ansågs nödvändigt med en lagstiftningsåtgärd utifrån 
det mål att bekämpa prostitution som beskrevs. Fråga uppkom om det är 
en straffrättslig uppgift att bidra till att lösa sådana sociala eller samhälleliga 
problem. Att inom ramen för statlig maktutövning föreskriva vad som är till-
räckligt klandervärt för att mötas med straffhot och kriminalisering, innebär 
ofta ett ställningstagande i svåra frågor av rent moralisk natur. Moral- och 

1357 Även andra avvägningar kan göras inom ramen för proportionalitetsprincipen men anses 
inte vara av vikt för straffrättsliga lagstiftningsåtgärder likt den beskrivna i denna framställ-
ning. Se vidare Helmenius, 2012, s. 133–162.
1358 Skr. 2007/08:167.
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vanebildande effekter, om än viktiga, anses som tidigare framgått inte ensamt 
utgöra tillräckliga skäl för en kriminalisering.1359 Om målet med straffbestäm-
melsen om människohandel egentligen var att motverka prostitution kan 
det straffrättsliga skyddet för brottsoffren inte beskrivas som ett äkta primärt 
intresse utan istället ha använts som ett genomgångsled för det samhälleliga 
intresset. Det kan alltså röra sig om falsk flerfaldighet.

För att kunna bedöma proportionaliteten av en viss åtgärd krävs känne-
dom om det faktiska behovet, de positiva effekterna av åtgärden i fråga och 
de negativa effekterna för eventuella motstående intressena.1360 För att införa 
ett nytt straffbud krävs också att andra, mindre kraftfulla åtgärder först har 
beaktats. Om även andra åtgärder var möjliga diskuterades aldrig eftersom 
att de internationella överenskommelserna fastslog att det krävdes ett straff-
bud. Lagstiftaren kunde dock välja att antingen införa en nykriminalisering 
eller ändra redan existerande bestämmelser. I båda dessa alternativt är det av 
vikt att formulera en lagtext som är anpassad efter nationell rättskultur och 
rådande samhällsförhållanden:

”För en riktig och ändamålsenlig avvägning av det kriminaliserade området 
skall kunna ernås, är det vidare av stor betydelse, att bedömningen – utan stel 
bundenhet vid historisk betingade värderingar eller traditionella tankesätt – 
sker med hänsyn till det samhälle vi nu lever.”1361

En förändring i existerande lagtext är inte en lika kraftfull åtgärd som infö-
randet av en ny straffbestämmelse. Att Sverige valde att införa en ny straff-
bestämmelse indikerar att det ansågs angeläget att just i denna fråga inte 
kompromissa efterlevnaden av sitt internationella åtagande.

6.2.3.2 Intresseavvägningar
I likhet med idén om brotten som en kränkning av olika intressen präglas 
straffrätten av konflikter som uppstår mellan olika intressen vilka var för sig 
förtjänar rättsordningens skydd.1362 Vid en kriminalisering finns det, som 
redan beskrivits, ofta flera intressen som ska beaktas vilket borde medföra 
anledning till en aktiv avvägning.1363 De intresseavvägningar som ska göras 
som en del av proportionalitetsprincipen inkluderar bedömning av hur olika 
intressen kommer att påverkas av medlet. Intresseavvägningen utgår från att 

1359 Ulväng 2011, s. 6, Jareborg 2001, s. 47.
1360 Helmenius, 2012, Lernestedt, 2003.
1361 Prop. 1962:10, s. B 40 f.
1362 Häthén, 2004, s. 242.
1363 Asp, Ulväng och Jareborg, 2010, 1.5.4.
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olika typer av intressen står mot varandra, vilka kan vara materiella, såsom 
skyddet för miljön, viss säkerhetsstandard, skyddet för den fria rörligheten 
eller enskilda individer. Intressena kan också vara av rättighetskaraktär, såsom 
skyddet för egendom och skyddet mot frihetsberövande. Intresseavvägningar 
enligt proportionalitetsprincipen används endast om enskilda intressen påver-
kas och inte om bara nationella eller statliga intressen berörs.1364

Genom att införa en straffbestämmelse mot människohandel avsågs inter-
nationella intentioner att både motverka säkerhetshot och bereda skydd för 
individen kunna efterlevas. Såväl statliga som individers intressen ansågs 
också kunna tillfredsställas genom ett tillfälligt uppehållstillstånd för männi-
skohandelns offer. Vid implementering av internationella instrument är det 
dock vanligt att vissa nationella intressen står emot ett internationellt intresse. 
Med beaktande av att de internationella instrument som legat till grund för 
införandet av straffbestämmelsen om människohandel har haft skilda intres-
sen och skyddade objekt borde en avvägning mellan dessa skett vid imple-
menteringen och avspeglas i den nationella straffbestämmelsen. Det får anses 
särskilt relevant eftersom det infördes en ny straffbestämmelse där det inte kan 
uteslutas att ett intresse får ge vika för att målet ska uppnås.1365

Då människohandel i den svenska kontexten är ett brott mot person och 
internationella instrument om mänskliga rättigheter hade kunna legat till 
grund för bestämmelsen, skulle ett rimligt antagande vara att dessa vägt tyngts 
i en icke uttalad avvägning. EU:s gemensamma åtgärd kom dock att sätta en 
prägel av att det skyddade objektet istället var staten och FN:s Palermoproto-
koll kom till sist att bli det enskilt viktigaste internationella instrument inför 
den svenska straffbestämmelsen. Protokollets primära skyddsintressen och 
skyddade objekt kom aldrig att diskuteras vid införandet av straffbestämmel-
sen mot människohandel och någon direkt avvägning kom inte heller att ske. 
De olika objekten, staten eller individen, som skyddas genom internationella 
instrument har inte heller senare lett till någon intresseavvägning i det svenska 
lagstiftningsarbetet.

Proportionalitetsprincipen kan, som framgått, användas av såväl lagstiftan-
de som tillämpande organ för att bedöma om det föreligger proportion mel-
lan motstående intressen. Vid normrationell lagstiftning, som straffrätten är, 
förväntas en intresseavvägningen dock främst göras under lagstiftningsarbetet 
för att nå syftet av en klar och tydlig strafflag. Vid införandet av straffbestäm-
melsen mot människohandel kritiserades bestämmelsen för att ha utformats 

1364 Bull, 1997, s. 446.
1365 Se Helmius, 2012, s. 133–162 samt Bull, 1997, s. 444 ff.
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oprecist till sitt innehåll med diffusa begrepp.1366 Detta gällde bland annat 
möjligheten att identifiera offren och avgränsa människohandel från andra 
straffrättsliga bestämmelser. Den dåvarande regeringen vidhöll att uttrycken 
var vaga men avsåg att överlämna till rättstillämpningen att närmare tolka 
rekvisiten.1367 På liknande sätt förutsatte lagstiftaren att även frågor om kon-
kurrens mellan brott med lika och olika skyddsintressen som människohandel 
var lämpade att avgöras i domstol på grund av att bestämmelsen inkluderade 
flera olika typer av förfaranden.1368 Intresseavvägningen gällande brottsoffrens 
intressen kan därför beskrivas ha flyttats från lagstiftaren till rättstillämparen 
trots straffrättens normrationella karaktär.

6.3 Identifiering och värdiga offer
Som tidigare visats är det av stor vikt för människohandelns offer att kate-
goriseras som målsägande för att erhålla möjlighet till straffrättsligt skydd. 
Först när ett offer kategoriseras som målsägande kan han eller hon erhålla 
ekonomisk ersättning, medicinsk, psykologisk eller social behandling och 
rehabilitering.1369 

För att bli målsägande räcker det dock inte att identifieras som brottsoffer 
utan det krävs även att de ses som ett rättfärdigt och trovärdigt offer. Uppfatt-
ningen av vilka som är att anse som brottsoffer är komplicerad och vissa kan 
anses vara mer trovärdiga och förtjänande av en brottsofferstatus än andra. 

Offerstatusen är långt ifrån värdefri utan kan anses spegla en social kon-
struktion av kulturella värden som förknippas med föreställningar om rätt-
färdiga offer. Det ligger starka politiska och professionella intressen och kon-
troverser bakom dessa definitioner. Vissa kriterier spelar an på känslor om 
omsorg och gör att samhället intar en beskyddande roll och kräver att rätts-
systemet ska spela ut sina starkaste kort.1370 Även medias bild är avgörande 
för vem som anses som brottsoffer och hur dessa personer ska bemötas.1371 

Det finns föreställningar om vilka människohandelns offer är, hur de agerar 
och reagerar vilket blir avgörande för vilka som erkänns en status som måls-
ägande och därmed ett visst rättsligt skydd.1372  Bilder av och uppfattningar 

1366 Prop. 2001/02:124, bilaga 5.
1367 Prop. 2001/02:124, s. 25.
1368 Prop. 2001/02:124, s. 31.
1369 Lindgren, 2001, s. 27.
1370 Se van Dijk, 2009, s. 24, Marmo och La Forgia, 2007, Leymann, 1989, Christie, 1986.
1371 Lindgren och Lundström, 2010.
1372 Åkerström och Sahlin, 2001, s. 11.
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om offer för människohandel har således betydelse när det gäller att identifiera 
brottsoffer, såväl i konstruktionen av den straffrättsliga regleringen som vid 
dess tillämpning. Undersökningar har visat att offrens trovärdighet har varit 
avgörande för om en företeelse ska anses vara människohandel och offren 
därmed får en status som målsägande.1373

6.3.1 Det ideala brottsoffret
En stor del av identifieringsproblematiken går att härleda till föreställningar 
om brottsoffer och hur offren för människohandel stämmer in i dessa. Att 
offrets sociala status vid brottstillfället är avgörande för hur skyddsvärda de 
anses vara har kallats teorin om det ideala brottsoffret.1374 Som ett idealt 
brottsoffer ökar chanserna att också kategoriseras som målsägande. Teorin 
om det ideala brottsoffret utgår från ett antal kännetecken för att offret på en 
social nivå lättast får fullständig och legitim status som offer. Dessa kriterier, 
relevanta för identifieringen av människohandelns offer, kan sammanfattas 
som; kön, ålder, fysisk kapacitet, utsatthet, relation till gärningsman och social 
eller kulturell bakgrund.1375

Det svenska arbetet mot människohandel har fokuserat på handel med 
kvinnor och barn för sexuella ändamål, vilket också avspeglar sig vid rätts-
tillämpningen. Utnyttjande av sexuell karaktär har referats som de ”klassiska 
fallen av människohandel”.1376 Det innebär att de identifierade fallen ofta 
handlar om sexuella utnyttjanden av kvinnor och barn. Skulle då offret vara 
en man, faller han utanför denna indelning och har således lämnats utanför 
sådant skydd. De få män som uppmärksammats som offer för människo-
handel i Sverige har ansetts vara särskilt utsatta på grund av handikapp, att 
de tillhör etno-lingvistiska minoriteter, har en låg socioekonomisk ställning 
i sitt eget land eller om de är flyktingar.1377 Män som faller offer för männi-
skohandel identifieras ofta som illegala migranter medan kvinnliga migranter 
renderar utredning om människohandel.1378 Skulle det röra sig om en annan 
typ av utnyttjande än sexuella faller det också utanför denna syn och förblir 
således troligtvis inte identifierad som ett offer för människohandel.

Vid tillämpningen av brottet människohandel har det visat sig att för att 
uppmärksammas och sedan anses vara ett brottsoffer är det av vikt att offret 

1373 Åklagarmyndigheten, 2013, s. 13 f.
1374 Christie, 1986, s. 17 ff., Lindgren och Lundström, 2010, s. 107–111.
1375 Christie, 1986.
1376 Se Åklagarmyndigheten, 2007.
1377 UNODC, 2012, s. 27, se också Marmo, Aird och Åström, 2013, s. 31 ff.
1378 Abrahamson, 2003, s. 478. Se också Gallagher, 2001.
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är väldigt ung. Av de identifierade och lagförda fallen av människohandel i 
Sverige har offren nästan uteslutande varit unga kvinnor som utnyttjats för 
sexuella ändamål. Att denna typ av offer är de enda, eller ens de vanligaste, 
i Sverige finns det dock inga belägg för.1379 Det har även uppmärksammats 
att såväl barn som vuxna män och kvinnor utnyttjas i stöldligor eller i tig-
geri i Sverige.1380 För att dessa ska identifieras och kategoriseras som offer för 
människohandel har det dock krävts att de haft begränsad fysisk eller psykisk 
kapacitet.1381

Den utsatthet som offren ska befinna sig i för att betraktas som ett idealt 
offer ska vara kopplat till dem personligen. Om det hade varit tillräckligt att 
komma från ett område där det råder fattigdom skulle majoriteten av offren 
för människohandel kunna uppfylla det kriteriet. Istället har det faktum att 
människohandelns offer kommit från fattiga områden framställts som ett skäl 
för anse dem som mindre trovärdiga. Det har framförts att det finns risk att 
offer från fattiga och utsatta områden exempelvis utnyttjar möjligheterna till 
skadestånd varför deras utsagor ska värderas med försiktighet.1382

För att passa in i bilden av ett idealt offer bör han eller hon vara involverad 
i en respektabel aktivitet och helst vara på väg till eller ifrån en plats som hon 
eller han inte kan förebrås.1383 Offren för människohandel utnyttjas ofta i syf-
ten som inte anses som respektable. De har dessutom ofta ett brokigt förflutet 
med kriminalitet, prostitution och utanförskap i sin livshistoria och anses 
därför ofta falla utanför bilden av det ideala brottsoffret redan innan brottet 
har begåtts. En tendens vid polisutredningar och domstolars avgöranden om 
människohandel då flera av offren är prostituerade eller på andra sätt lever i 
rättens gränsland är att de skuldbeläggs för sin egen viktimisering.1384

Vidare ska offret också ha ett särskilt förhållande till gärningsmannen för 
att anses som idealt. Gärningsmannen bör vara okänd för offret utan någon 
som helst relation och dessutom vara i överläge. Samtidigt ska gärningsman-
nen kunna beskrivas i motsats till offret, med negativa termer.1385 Det har 
visat sig att attityder och beteende hos offret samt relation till gärningsman-

1379 Bland de kända fallen av människohandel i Sverige har de allra flesta offren varit kvinnor, 
över 13 år men inte fyllda 18 år. SOU 2008:41, s. 71 ff.
1380 RPS, Lägesrapport 10, 2009.
1381 Se vidare Marmo, Aird och Åström, 2013.
1382 Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-09-21 mål B 2827-12. Se också justitieråd 
Göran Lambertz särskilda yttrande i NJA 210, s. 671.
1383 Christie, 1986.
1384 Se för vidare diskussion Fattah, 2010, s. 49.
1385 Christie, 1986.
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nen har betydelse för hur åklagare och polis väljer att utreda och åtala brott 
om människohandel.1386 Människohandlarna använder sig ofta av vänliga 
intentioner för att vinna offrens förtroende och skapar en relation vid rekry-
teringsfasen. Av den anledningen kan det bli naturligt för offret att ty sig till 
gärningsmannen efter att de har anlänt till destinationslandet och trots att 
utnyttjande och användning av våld förekommit. Människohandelns offer 
betraktas därför sällan som ”vanliga” eller ideala offer.1387

Samtidigt som offret ska vara svagt och stå i motsatsförhållande till gär-
ningsmannen ska offret ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin 
offerstatus enligt teorin om det ideala offret.1388 Offer för människohandel 
beskrivs i det här avseendet annorlunda än ”traditionella” brottsoffer. De är 
vanligtvis inte benägna att samarbeta och vill, eller vågar inte, medverka till att 
förövarna lagförs.1389 Efter en oftast lång period av nedbrytande behandling 
och överhängande hot är rädslan för stor för att offret ska våga göra motstånd. 
Vid människohandel kan gärningsmännen komma från samma stad eller by 
som offret och använder påtryckningar och hot mot offrets familj och vänner 
för att förmå offret att avstå från att vittna. Dessa påtryckningar och hot kan 
genom gärningsmännens kontaktnät även fortsätta trots att de själva häktats 
eller på annat sätt frihetsberövats.1390 Av den anledningen väljer offren att inte 
vittna mot sina gärningsmän istället för att hävda sin offerstatus.

Det gjordes tidigt en skillnad mellan offer från det egna och från andra län-
der.1391 Det internationella samarbete mot den vita slavhandeln är ett exem-
pel på detta när det uppmärksammades att vita unga kvinnor fördes från 
England till främmande länder fick en offerstatus. Utländska kvinnor som 
tidigare förts till England för att utnyttjas på samma sätt beskrevs istället som 
migranter. Detsamma gäller även senare i en svensk kontext då straffbestäm-
melsen fortsättande i nödläge avsåg skydda de svenska kvinnor som fördes 
till utlandet. Den ansågs däremot inte nödvändigtvis tillämplig på utländska 
kvinnor som fördes hit.1392

1386 Fattah, 2010, s. 48.
1387 Åklagarmyndigheten, 2013, s. 18.
1388 Christie, 1986.
1389 RKP, Lägesrapport 8, 2005, s. 14.
1390 Se bl.a. Göteborgs tingsrätt dom 2012-05-14 mål B 8184-11/7924-11 och Stockholms 
tingsrätt dom 2010-12-17 mål B 19658-09. Se också Åklagarmyndigheten, 2013, s. 19.
1391 Prop. 2001/02:124 f. Brottsoffermyndigheten var också till en början ovillig att bifal-
la ansökningar om brottskadeersättning till offer för människohandel på grund av bris-
tande anknytning till Sverige. Se bl.a. Brottsoffermyndighetens beslut dnr 11625/2004, 
dnr 3792/2005 samt dnr 1701/2005.
1392 Se vidare avsnitt 5.4.1.
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Offren för människohandel i Sverige riskerar att istället för att bedömas 
som brottsoffer kategoriseras som prostituerade, medskyldiga till illegal 
invandringen eller del av den svarta arbetskraften. De är inte svaga, har satt 
sig i en icke respekterad sits och har någon sorts relation till gärningsmannen. 
Likaså gäller för de som faller offer för människohandel, oavsett ändamål, då 
de ofta själva tagit kontakt med gärningsmännen i hopp om en bättre tillvaro. 
Detta innebär att de inte faller in under ett av de så kallade klassiska exemplen 
på ett idealt offer. Det kan också vara så att offret inte anses ha blivit utsatt för 
tillräckligt mycket våld för att falla in under kategorin idealt. Istället anses de 
utgöra del i kriminell verksamhet, betraktas som medvållande till brott eller 
till och med gärningsmän. 

Teorin om det ideala offret har genom åren fått viss kritik, bland annat 
för att teorin lämnar många offer utanför som ”icke-ideala offer”.1393 Märk 
väl att teorin om de ideala offren inte avser visa hur brottsoffer ska kategori-
seras utan hur de faktiskt kategoriseras utifrån dessa kriterier i rättsväsendet 
och av allmänheten. De föreställningar som ligger bakom kriterierna för om 
offer anses som ideala diskuteras eller reflekteras dock sällan. Dessa anta-
ganden utgör oftast en undermedveten uppfattning om brott, gärningsmän 
och brottsoffer. Det är således inte teorin i sig som lämnar brottsdrabbade 
utanför en brottsofferstatus utan samhällets värderingar, medvetna eller inte. 
Att teorin om det ideala offret har bäring i den rättsliga verklighet den ska 
appliceras på kan exemplifieras genom att få offer för människohandel tycks 
uppnå målsägandestatus.

Andra teorier om vilka offer som anses rättfärdiga visar också samma 
resultat vad gäller människohandelns offer som teorin om det ideala offret. 
Brottsoffer delas bland annat in i grupper om: ”de oskyldiga” och ”de andra”. 
Inom gruppen de oskyldig återfinns tre huvudtyper: den misshandlade, den 
olyckliga och den skuldlösa. Desto mer dessa tre huvudtyper integreras desto 
större är sannolikheten att de klassificeras som rättfärdiga offer. Gruppen de 
andra kan också indelas i tre huvudtyper: den prostituerade, utlänningen och 
den ovärdige. Desto mer dessa tre huvudtyper integreras desto mindre troligt 
är det att de ens ses om brottsoffer utan snarare som brottslingar.1394 Här 
finns en uppenbar risk att offren för människohandel kategoriseras som de 
andra eftersom de oftast är utlänningar och blir del i prostitution. De är säl-
lan att anse som oskyldiga eftersom de ofta befinner sig inom landets gränser 
på illegalt sätt och dessutom bedriver verksamhet som inte klassificeras som 

1393 Se vidare kring kritik av teorin om det ideala offret van Dijk, 2009, s. 8 ff. och s. 21 ff.
1394 Milivojevic and Copic, 2010, s. 295.
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beaktansvärd. De gånger offret har blivit utsatt för våld tycks dock sannolik-
heten för att klassificeras som ett oskyldigt offer öka.

Teorierna om det oskyldiga eller ideala offret och tidigare viktimologiska 
utgångspunkter om offrets skuld påverkar när ärenden om människohandel 
behandlas inom rättsväsendet. Även om ett ändrat synsätt i straffrätten kan 
ses där det inte längre är accepterat att klandra offret (blaming the victim) så 
lyser värderingar om det ideala offret eller ”klassiska fall” av människohandel 
igenom. Ofta läggs stor vikt vid offrens bakgrund och deras deltagande i 
brottslighet vid bedömningen om de skyddande reglerna ska anses tillämp-
liga. Offren beskrivs ofta vara medvetna om att de kommer att ingå i kriminell 
verksamhet genom att motta hjälp att olagligt korsa en landsgräns eller arbeta 
utan rätt tillstånd och förlorar därför en berättigad brottsofferstatus.1395 Beho-
vet av att skylla offren för deras öde, kan förklaras utifrån samhällets behov 
av att försäkra sig om en säker och rättvis värld där ingen oskyldig drabbas av 
brott eller annan misär.1396

Så de offer för människohandel som tycks passa in i den snäva föreställ-
ningen av ideala offer är de sexslavar vilka har blivit allvarligt misshandlade 
och som uppfattas vara utan skuld till deras handlingar i fråga om både lag-
lighet och moral. De ses som erkända rättfärdiga offer och erhåller således 
även målsägandestatus.1397  Det är därför av vikt att synliggöra uppfattningar 
om ideala brottsoffer när det gäller offer för människohandel i Sverige för att 
förbättra identifieringen och offrens straffrättsliga skydd.

6.3.2 Sexuella eller andra utnyttjanden
Arbete mot människohandeln har länge varit uppdelat mellan sexuella utnytt-
janden och andra utnyttjandena och genom att i huvudsak endast priori-
tera människohandel för sexuella ändamål har offren för andra utnyttjanden 
förbi setts. Även om såväl människohandel generellt som dess offer har kom-
mit att framställas med (köns-)neutrala termer, beskrivs offren vanligen med 
hänsyn till kön eller ålder i såväl internationella sammanhang som i svensk 
kontext.1398

Människohandel för sexuella ändamål ansågs tidigt i Sverige som den mest 
allvarliga formen av utnyttjanden.1399 Trots att den svenska straffrättsliga 

1395 Åklagarmyndigheten, 2013, s. 21, RKP, Lägesrapport 9, 2007, s. 9 f.
1396 van Dijk, 1999, s. 13.
1397 Milivojevic and Copic, 2010, s. 296.
1398 Se t.ex. EU: rambeslut om bekämpande av människohandel, se även Andersson, 2010, 
s. 23 f.
1399 Prop. 2001/02:124, s. 26.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   256 2014-02-19   12:04



257

6 Offrens straffrättsliga skydd

bestämmelsen om människohandel har placerats i 4:e kapitel om brott mot 
frihet och frid, tillsammans med utvidgningen av utnyttjandeformerna, har 
människohandel kommit att behandlas som ett av sexualbrotten. Människo-
handel har således kommit att stå i nära relation till arbetet mot prostitution 
och sexköp.

”Sexköpslagen är vårt främsta verktyg i kampen mot organiserad människo-
handel. Det är viktigt att belysa att när den enskilda sexköparen köper sex, 
föder han eller hon den organiserade brottsligheten.”1400

Vid den senaste utredningen från år 2010 beskrevs också människohandels-
brottet, som införts efter sexköpslagens tillkomst, som en straffbestämmelse i 
syfte att direkt motverka och bekämpa prostitutionen.1401 Den svenska offici-
ella inställningen till prostitution har varit att det av olika skäl är en samhäl-
lelig oegentlighet som måste bekämpas, medan det på den internationella are-
nan diskuterats om människohandel och prostitution ska behandlas gemen-
samt. Samtliga internationella diskussionerna har landat i ett antagande om 
dessa båda företeelser ska behandlas separat. Någon liknande diskussion har 
egentligen aldrig förts i svensk kontext.

Svenskt fokus på exploatering för sexuella ändamål understryker det rent 
moralistiska motivet i dagens diskussioner kring människohandel, precis som 
i fråga om det vita slaveriet. I regeringens handlingsplan mot prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål förstärks denna inställning. I hand-
lingsplanen beskrivs prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
utgöra allvarliga hinder för såväl social jämlikhet och jämställdhet mellan 
könen som de utsattas möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Att 
behandla människohandel i så nära relation till prostitution gör att det är svårt 
att utläsa vilka åtgärder som avser att bekämpa den ena även kan förklaras 
för att bekämpa det andra. I handlingsplanen redogörs att insatser för att 
motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster är avgörande för att komma 
tillrätta med ”problemen”.1402

Redan innan handlingsplanen mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål antogs lämnades ett förslag till handlingsplan mot arbets-
kraftsexploatering och organhandel.1403 I förslaget rekommenderades reger-
ingen vidta en rad olika åtgärder av övergripande, förebyggande och brotts-

1400 Zanna Tvilling, spaningspolis i prostitutionsgruppen hos Stockholmspolisen, i DN 2013-
05-27, http://www.dn.se/nyheter/sverige/sexkop-har-aldrig-gett-fangelse.
1401 SOU 2010:49, s. 84.
1402 Skr. 2007/08:167, s. 4 och 10.
1403 Ds 2008:7.
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bekämpande karaktär. Arbetsgruppen föreslog även att regeringen skulle vidta 
åtgärder för att kunna erbjuda offren för människohandel av detta slag stöd 
och skydd.1404 Arbetsgruppens uppdrag syftade till att komplettera det arbete 
som gjorts när det gäller åtgärder mot människohandel för sexuellt utnytt-
jande.1405 Förslaget till handlingsplan är det enda svenska dokument som tar 
sikte på utnyttjande utöver sexuella ändamål. Någon handlingsplan återfinns 
dock ännu inte utan beslut från regeringskansliet därom väntas fortfarande.

Att förslagen till handlingsplanerna har lett till så olika resultat visar tydligt 
de svenska prioriteringarna. Genom uppdelningen av de olika utnyttjande-
former beskrivs också att detta ses som olika problem som ska bekämpas 
med olika medel. Handlingsplanen mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål har kommit att bli en betydande del i det fortsatta arbetet 
mot människohandel vilka prioriteras politiskt eller rättsligt. Att det ännu inte 
beslutats om en handlingsplan för andra ändamål leder således till att dessa 
frågor inte berörs. I den senaste ändringen av människohandels bestämmelsen 
behandlades till exempel inte utbildningsåtgärder på grund av att det redan 
behandlats i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål.1406 Att utbildningsåtgärder om andra typer av utnytt-
janden som människohandelsbrottet inkluderar därmed inte behandlades 
ansågs inte problematiskt.1407 

Uppdraget som nationell rapportör inleddes redan år 1997 inom Rikspo-
lisstyrelsen mot bakgrund av Haagdeklarationen. Det initiala uppdraget om 
en nationell rapportör behandlas som en del av ”myndighetsgemensamma 
uppdrag för att bekämpa våld mot kvinnor”.1408 Rikspolisstyrelsen överlät 
uppdraget att samla in uppgifter om omfattningen av internationell han-
del med kvinnor för sexuella ändamål till Rikskriminalpolisen. Syftet var att 
genom samverkan identifiera och karaktärsbestämma förekomsten av inter-
nationell handel med kvinnor utifrån svenska intressen för att sammanställa 
hur handeln bäst skulle förebyggas och bekämpas i årliga rapporter.1409 Detta 
inkluderade också att identifiera, karaktärsbestämma, sammanställa och ana-
lysera förekomsten av prostitution.1410

1404 SOU 2008:41, s. 87.
1405 SOU 2008:41, s. 298.
1406 Prop. 2009/10:152.
1407 SOU 2008:41, s. 297 f.
1408 Regeringens beslut den 16 december 1997.
1409 RKP, Lägesrapport juni 1999.
1410 RKP beslut 11 september 1998 om handlingsplan, dnr A KUT-499-3408/98.
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Uppdraget för den nationella rapportören upphörde formellt i och med 
utgången av år 2002, men rapportören fortsatte att vara aktiv vid Rikskri-
minalpolisen.1411 Regeringen bemyndigade Rikskriminalpolisen år 2006 att 
i sin årliga rapport även undersöka annan exploatering än de sexuella i sin 
utredning. Detta två år efter att straffbestämmelsen utvidgades till att omfatta 
samtliga delar av människohandelsdefinitionen enligt internationella överens-
kommelser. En klar uppdelning av de olika utnyttjandena kan dock fortfa-
rande ses genom bland annat det nya mandatets ursprung samt uppdelning 
i rapporteringen av människohandel för sexuella och andra ändamål. Genom 
regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål fick Rikspolisstyrelsen fortsatt mandat att vara nationell rapportör i 
frågor som rör människohandel.1412

Den tydliga uppdelningen mellan utnyttjandeformerna är också märkbar 
inom det operativa polisarbetet. Det finns exempelvis inte någon enhetlig 
fastlagd arbetsmetod vid polisen för att utreda samtliga delar av människo-
handeln. År 2005 utarbetades en handbok inom polisen vilken skulle utgöra 
ett stöd och kunskapskälla. Handboken var en översättning av Interpols 
redan befintliga handbok om människohandel men begränsades till att endast 
omfatta utnyttjande av sexuella ändamål, vilket förklarades med att ”det för 
närvarande” endast hade erfarenhet av denna typ av människohandel och att 
polisen även oftare skulle komma att ställas inför just denna typ av utnytt-
jande.1413

Det huvudsakliga polisiära arbetet inriktas mot människohandel för sexu-
ella ändamål tillsammans med arbetet mot prostitution och utförs av den 
allmänna polisen eller inom särskilt sammansatta grupper.1414 Gränspolis-
avdelningarna i storstadslänen har fått ansvaret att bekämpa människohandel 
för andra ändamål än sexuella.1415 Gränspolisen övergripande ansvar består 
av att bekämpa illegal migration och gränsöverskridande brottslighet. Ansva-
ret sträcker sig till att utreda misstänkta brott i hela länen som upptäcks vid 
gränspassagerna.1416 Under år 2010 uppmärksammas att utländsk arbetskraft 

1411 RPS, Lägesrapport 10, 2009.
1412 Se skr. 2007/08:167, s. 23. Se även RPS, Lägesrapport 13, 2012, s. 36.
1413 RKP, Lägesrapport 7, 2005.
1414 Bl.a. Polismyndigheten i Västra Götaland har sedan år 2003 en särskild spaningsgrupp 
med ansvarar för arbetet mot människohandel och koppleri som administreras under läns-
kriminalpolisen.
1415 RPS, Lägesrapport 12, 2011, s. 13.
1416 http://www.polisen.se/Stockholms_lan/sv/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-
lan/Organisation/Gransen/, information hämtad 2012-04-10. Se också RPS, Lägesrap-
port 12, 2011, s. 24.
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som rekryteras genom utländska bemanningsföretag i allt högre grad använ-
des inom den svenska arbetsmarknaden. Under samma år ökade också anmäl-
ningarna om människohandel för tvångsarbete. Dessa anmälningar ledde till 
utredningssvårigheter för den vanliga polisen som inte tidigare utrett fall om 
tvångsarbete. Det ansågs oklart ifall dessa skulle betraktas som människohan-
del för tvångsarbete, bedrägeri eller avtalsbrott.1417

Då det är gränspolisens uppgift att bekämpa brott för andra än sexuella 
ändamål kan det tänkas att dessa i större utsträckning uppdagas i ett tidigare 
skede än fall av människohandel för sexuella ändamål. Vid detta tidiga skede 
har ett eventuellt utnyttjande ännu inte kunnat ske varför fall av människo-
handel för andra än sexuella ändamål kan antas bli bedömda som människo-
smuggling i högre utsträckning än fall av sexuella ändamål. Dessa offer får då 
inte heller det skydd som människohandelns offer är berättigade till.

En sådan uppdelning av arbetet kring samma brott gör det dessutom svårt 
att avgöra vad som är en uppgift för den vanliga polisverksamheten, gräns-
polisen eller ett uppdrag för säkerhetspolisen. Det innebär mest troligt att 
flera av offren faller mellan stolarna då det inte står klart vems ansvar det är 
att offret först identifieras och sedan att brottet utreds. Det innebär också att 
offren för människohandel behandlas olika vad gäller utredningens längd, 
effektivitet och syfte.

En annan tydlig prioritering kan visas genom uppdelning av riktade resur-
ser som endast utfärdas för vissa delar av människohandelsbrottet. Människo-
handel är ett för regeringen högprioriterat område och för åren 2004–2006 
öronmärktes 30 miljoner kronor för polisens operativa verksamhet mot män-
niskohandel för sexuella ändamål.1418 Under åren 2008–2010 beviljade rege-
ringen polisen ytterligare 40 miljoner kronor för att jobba mot prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål. Inga särskilda medel har ännu 
utfärdats för andra ändamål än sexuella. Det framhålls ofta att det polisära 
arbetet mot människohandel till stor del är styrt av de medel som finns att 
tillgå. Antalet anmälningar och möjligheter att utreda fall av människohandel 
påverkas således av om polisen haft särskilda resurstillskott för att arbeta med 
frågan.1419

1417 RPS, Lägesrapport 12, 2011, s. 13.
1418 RPS planeringsförutsättningar, 2003-12-12, EKB-903-4213/03.
1419 I de fyra nordligaste länen har särskilda satsningar mot människohandel för sexuella 
ändamål och prostitution gjorts. Vad gäller övrig människohandel har där inget rapporterats. 
Se RPS, Lägesrapport 12, 2011, s. 13, 25 ff. Det bör dessutom tas med i beräkningarna att de 
brott som av gränspolisen bedöms vara människosmuggling aldrig blir del av statistiken om 
människohandel och därför inte heller utvärderas. Se även Brå rapport 2011:18.
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Även vid tillsynen av polisens arbete sker en klar uppdelning mellan olika 
utnyttjandeformer. Rikspolisstyrelsen fattade under år 2011 ett beslut om en 
inspektionsplan som inkluderade tillsyn av polisens förmåga att utreda ären-
den om människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuell tjänst.1420 
Som anledning till begränsning av tillsynen till endast sexuella ändamål för-
klaras att uppdraget annars skulle bli för svårhanterligt.1421 

Det har till viss del uppmärksammats att Sverige har problem med bland 
annat bärplockare, asfaltsläggare och barn som tvingas stjäla och tigga utan 
att de identifieras som offer för människohandel.1422 De delar av människo-
handelsbrottet som faller utanför ”de klassiska fallen av människohandel” i 
det svenska perspektivet har inte fått någon nämnvärd uppmärksamhet, inga 
resurser och därmed också en ineffektiv tillämpning. Vissa grupper, män samt 
de som inte utnyttjas för sexuella ändamål, riskerar att falla emellan stolarna 
och inte anses vara någons ansvar. Denna vaghet ger en missvisande bild av 
människohandel och bortser från stora delar av de drabbade som utnyttjas för 
andra ändamål än inom prostitutionen. 

6.3.3 Människohandel och offerlösa brott
Vilka offer för människohandel som identifieras är delvis beroende på hur 
brottet definieras. Människohandel är en ny typ av straffbestämmelse som 
är konstruerat på ett sätt att det i stor uträckning innefattar handlingar som 
även är kriminaliserade genom andra bestämmelser.1423 Då den svenska 
straffbestämmelsen mot människohandel sällan tillämpas i praktiken har 
istället företeelser av människohandelsliknande karaktär inte uppmärksam-
mats eller dömts som andra brott.1424 Vilka brott som ingår i kategorin 
människohandels liknande har aldrig preciserats, men utifrån bestämmelser-
nas uppbyggnad, systematisering, lagstiftarens diskussioner samt tillämpning-
en av bestämmelserna kommer här främst sexköpslagen, koppleri och grovt 
koppleri samt människosmuggling att inkluderas.1425

1420 RPS inspektionsplan, VLK-128-492/12.
1421 RPS, Lägesrapport 13, 2012, s. 35.
1422 Bulgariska bärplockare kunde ta sig hem på grund av det stöd och hjälp de fick från sitt 
hemland då svenska åtgärder var otillräckliga. Se DN:s artiklar http://www.dn.se/nyheter/sve-
rige/kommuner-kraver-att-regeringen-agerar-om-barplockare/ och http://www.dn.se/ledare/
huvudledare/ruttet-i-blabarsskogen/, information hämtad 2012-08-14.
1423 SOU 2008:41, s. 124.
1424 RPS, Lägesrapport 10, 2009, SOU 2008:41, s. 126 ff.
1425 Se Jonsson, 2005, s. 6.
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Genom att vid tillämpningen döma i enlighet med andra bestämmelser 
för att fälla gärningsmän för människohanelsliknande brott riskerar offren att 
förlora sitt straffrättsliga skydd. Det är straffbestämmelsernas primära skydds-
intressen som utgör grund för offrens eventuella målsäganderätt och de rät-
tigheter som följer därav.1426

6.3.3.1 Skyddsintressen
Köp av sexuell tjänst förklaras främst utgöra ett brott mot allmän ordning 
men har i allt högre grad kommit att beskrivas som ett brott mot person. Ett 
skyddsintresse kan, som tidigare nämnts, ändras med tiden. Det verkar tydligt 
att behovet att ändra det ursprungliga primära skyddsintresset för sexköps-
lagen är stort. Genom tolkningar och omskrivningar görs försök att flytta 
fokus från samhälleliga intressen till individens skydd.1427 Vid översynen av 
sexköpslagen år 2010 valde regeringen att tillägga att placeringen av ett brott 
i ett visst kapitel i brottsbalken inte nödvändigtvis avgör frågan om en per-
son har ställning som målsägande eller inte.1428 Detta är intressant eftersom 
sexköpslagen upphävdes år 2005 i samband med sexualbrottsreformen och 
ersattes av en ny straffbestämmelse, köp av sexuell tjänst, i 6 kapitlet 11 § 
brottsbalken.1429 Den tidigare sexköpslagen var placerad utanför brottsbal-
ken som ett komplement till straffbestämmelserna och låg således utanför 
systematiken om skyddsintressen. Att bestämmelsen sedan kom att flyttas 
till brottsbalkens kapitel 6, som normalt avser att skydda individens sexuella 
integritet och sexuella själv bestämmanderätt, lyfter frågan om skyddsintresset 
faktiskt ändrats.

I motiven bakom förbudet av köp av sexuella tjänster beskrevs inte bara 
behovet av att skydda allmänna intressen utan även enskildas intressen. I såda-
na fall kan det antingen handla om två intressen jämbördiga med varandra  
eller ett hierarkiskt förhållande där ett intresse har företräde och som primärt 
avses skyddas. Vid människohandelsliknande fall för sexuella ändamål kan de 
utsatta beroende av vilket det primära skyddsintresset är antingen betraktas 
som målsägande och erhålla de rättigheter som då medföljer eller som vittne 
och stå utan dessa rättigheter.

1426 Prop. 2003/04:35, s. 62 f.
1427 Samtidigt försvinner tidigare argument om hur prostitution medför samhället kostnader, 
är grunden till annan kriminalitet, användningen av droger och spridandet av sjukdomar. Se 
prop. 2010/11:77 och jfr SOU 1995:15 och prop. 1997/98:55.
1428 Prop. 2010/11:77, s. 14 ff.
1429 SFS 2005:90, prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164.
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Genom en tillämpning av målsägandebestämmelsens andra led, den som 
blivit förnärmad av brottet, skulle den prostituerade i sexköpsmål kunna 
erhålla målsäganderätt. Detta ska dock avgöras i det enskilda fallet. Att över-
lämna till tillämparen att avgöra huruvida prostituerade i mål om köp av 
sexuell tjänst ska anses som måls ägande har förklarats otillräckligt.1430 Sex-
köpslagens ställning i förhållande till målsägandebegreppet borde därför anses 
som en viktig fråga att utreda och förtydliga. Det har dock inte ansetts vara 
nödvändigt att utreda detta vidare då målsägandeproblematiken inte är unik 
för brott mot köp av sexuell tjänst utan uppkommer även vid andra brotts-
typer, till exempel koppleri. Dessutom har en sådan utredning bedömts bli 
för resursmässigt kostsam.1431 Detta visar dock att det inte är en lätt fråga att 
besvara varför det måste anses särskilt betungande för rättsväsendet att behöva 
utreda frågan i varje enskilt fall. Argumentet att även koppleri är en del av 
fastställandet av målsägande status torde dessutom utgöra ytterligare anled-
ning till att utreda frågan vidare, istället för att avskriva den.

Redan innan den första bestämmelsen om människohandel tagits i bruk 
uttryckte polisen svårigheter med att rubricera ”handel med kvinnor” som 
koppleriärenden. De ansåg att problemet med handel med kvinnor reducera-
des till en fråga om koppleri och att den ovärdiga hanteringen av människor 
kom i skymundan.1432 Trots detta kom dock koppleri att kvarstå som rub-
ricering vid flertalet fall av ärenden med människohandelsliknande karaktär 
och kommit att betraktas som en ”slasktratt” till bestämmelsen om männi-
skohandel.1433 En sådan lösning kan ses besynnerlig eftersom att det inte finns 
någon motsvarande regel för de andra utnyttjandeformerna utöver de sexuella 
vilka således förblir svårtillämpade utan åtgärder.

Kriminaliseringen av koppleri syftar till att motverka prostitution och 
beskrevs inledningsvis skydda samhälleliga intressen.1434 När bestämmelsen 
om koppleri skulle överföras från strafflagen till brottsbalken anförde straff-
rättskommittén att det i fråga om koppleribrotten kunde göras gällande att 
främjandet av sexuellt umgänge mellan andra inte innefattade något brott 
mot person, utan närmare utgjorde ett brott mot allmän ordning och anstän-
dighet. Genom kopplingen till sexualitet ansågs koppleri dock kunna ingå 
i definitionen av sedlighetsbrott.1435 Sutenörskap, att låta sig ekonomiskt 

1430 Se Lernestedt och Hamdorf, 2000–2001, s. 130.
1431 Prop. 2010/11:77, s. 14 f.
1432 RKP, Lägesrapport, 1999.
1433 SOU 2008:41, s. 126.
1434 Se bl.a. prop. 1983/84:105, s. 40 och SOU 2010:49, s. 87.
1435 SOU 1953:14, s. 228.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   263 2014-02-19   12:04



264

6 Offrens straffrättsliga skydd

underhållas av prostituerad, uppfattades som ett brott mot person och ansågs 
vara en del av koppleri. Således har bestämmelsen kommit att tillämpas som 
skydd av såväl de prostituerade, som för samhälleliga intressen.1436 Att straff-
bestämmelsen, likt sexköpslagen, är placerad i 6 kapitlet i brottsbalken indi-
kerar dock primärt skydd av person.1437

Med koppleri avses den som främjar, eller på ett otillbörligt sätt, ekono-
miskt utnyttjar annans tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.1438 I 
de fall gärningsmannen på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar annans 
prostitution, bör den som prostitueras betraktas som målsägande. Samma sak 
gäller om gärningsmannen genom en mer varaktig psykisk påverkan bidrar 
till att annan person fattar beslut om att prostitueras. Genom en tillämpning 
av målsägandebestämmelsens andra led, skulle således koppleri utgöra måls-
äganderätt för den prostituerade eftersom den prostituerades samtycke inte är 
ansvarsbefriande.1439 Mer tveksamt är det att ett förfarande om koppleri leder 
till att de prostituerade får målsägandestatus i de fall där någon främjar annans 
prostitution. Främjanden som består i att någon lämnar anvisningar till adres-
ser eller verksamt bidrar till att någon annan beslutar sig att fortsätta eller 
påbörja prostitution genom till exempel att hyra ut en lägenhet bör inte med-
föra målsäganderätt.1440 I flertalet mål där det i stämningsansökan, förutom 
främjande åtgärder dessutom har skett ett otillbörligt ekonomiskt utnyttjande 
har personerna i fråga ändå betraktats som vittnen av domstolen.1441

Skyddsintresset för koppleribrottet har förändrats med tiden vilket i 
stor utsträckning hör samman med kriminaliseringen av människohandel. 
Ett koppleriförfarande som innehåller utmärkande drag för människo-
handel borde kunna betraktas som ett brott mot person och således utgör 
målsägande rätt. Det har visat sig vara av stor vikt vilken vetskap offret hade 
initialt om exploateringssyftet för om de ska betraktas som måls ägande eller 
inte. Har offret varit inställd på att prostituera sig är tendensen att domsto-
larna bedömer brottsligheten som koppleri istället för människohandel.1442 
I såväl kopplerilagstiftningen som straffbestämmelsen om köp av sexuella 
tjänster har således samhällets ansetts vara det primära skyddsintresset varför 

1436 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2008:11.
1437 SOU 2002:69, s. 179.
1438 BrB 6 kap. 12 §. 
1439 Se SOU 2002:69, s. 179, Heuman, 1973, s. 463 ff.
1440 SOU 2001:14, s. 287 ff.
1441 Brottsoffermyndigheten, 2010, s. 15.
1442 Åklagarmyndigheten, 2013, s. 21.
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placering i brottsbalkens kapitel 6 har beskrivits som exempel på falsk fler-
faldighet.1443

Människosmuggling är inte ett människohandelsliknande brott likt kopp-
leribestämmelsen som tillämpas som ett komplement till människohandel 
vid rättstillämpningen. Det tydliggörs i förarbetena att människosmugg-
ling och människohandel är två olika brott med olika skyddsintressen.1444 
Människosmuggling avser skydda ett mer traditionellt statligt intresse; lan-
dets gränser.1445 Det är staten som är intresseinnehavaren och införandet av 
bestämmelsen mot människosmuggling gjordes med ett tydligt migrations-
perspektiv.1446

Människohandel och människosmuggling anses dock vara närliggande 
brott eftersom de båda är av gränsöverskridande karaktär, har liknande till-
vägagångssätt och ofta bedrivs av samma kriminella organisationer. Dessa två 
brott har även behandlats gemensamt i såväl internationella sammanhang 
som i svenska förarbeten. Människosmuggling och människohandel relaterar 
dessutom till flera likartade begrepp vilket försvårar gränsdragningen mellan 
dem.1447 Även det faktum att de som smugglas in i Sverige ofta benämns som 
offer bidrar till förvirringen när de olika begreppen ska åtskiljas.1448 Det är 
särskilt komplicerat att särskilja människosmuggling från människohandel i 
praktiken.

Offren för människohandel förefaller tillhöra samma utsatta grupper som 
de som smugglas varför det initialt kan vara svårt att identifiera offer för 
människohandel från de som blivit smugglade. Gränsdragningen kan vara 
svår, till exempel när utlänningen påträffas vid landsgränsen utan att något 
eventuellt utnyttjande skett. Ibland upptäcks de av myndigheter på vägen 
till destinationslandet utan pengar och utan att kunna språket, och där blir 
gränsdragningen särskilt svår.1449 Detta kan innebära att den som smugglas 
in i Sverige för att senare utnyttjas betraktas som gärningsperson för brott 
enligt utlänningslagen och sålunda inte som ett offer. Att på ett riktigt sätt 

1443 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2008:11. Se också Lernestedt, 2003, s. 163 ff.
1444 Se SOU 2008:41, s. 112. Se även SOU 2002:69, s. 15.
1445 Smugglingsbrott brukar traditionellt anges skydda fiskala intressen eller säkerhetsaspekt-
er. Vad gäller människosmuggling är säkerhetsaspekten prioriterad framför fiskala intressen. 
SOU 2002:69, bilaga 5, s. 323.
1446 Tilläggsdirektiv 2000:81, s. 4 f., samt SOU 2002:69, s. 99.
1447 Olaglig invandring är ett sådant begrepp som inkluderar människosmuggling men 
är samtidigt vidare och omfattar mer allmänt olaglig inresa och olaglig vistelse, se bl.a. 
prop. 2003/04:35, s. 27.
1448 SOU 2002:69, s. 99 och prop. 2003/04:35, s. 27.
1449 Prop. 2003/04:35, s. 29.
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identifiera offren är dock inte avgörande ur ett statligt perspektiv att skydda 
gränserna.1450

Brottet människosmuggling kan inte ses isolerat som endast ett brott mot 
staten vad gäller att reglera invandringen, utan hänsyn måste även tas till vad 
den enskilde individen riskerar genom att smugglas hit. Det har ifrågasatts om 
inte människosmuggling, likt bland annat koppleribrotten, även kan vara ett 
brott mot person.1451 Som motiv hänvisas till hur människosmuggling ofta 
utgör ett hänsynslöst utnyttjande av någons utsatta läge. Ofta har den utlän-
ning som smugglats till Sverige vilseletts beträffande möjligheten att få stanna, 
men även utsatts för fysisk fara. Människosmuggling sker inte sällan under 
ovärdiga former och inkluderar brott som riktar sig mot deras person, till 
exempel misshandel och olaga hot. Människosmugglingsbrottet kan därför 
innebära att enskilda lidit skada eller till och med omkommit.1452

Människosmugglingsbrottet förutsätter dock inte skada eller risk för skada 
på person för att vara fullbordat.1453 Det kan därför diskuteras om det är 
möjligt att betrakta människosmuggling som ett brott mot person. Diskus-
sionerna landar i fråga om målsäganderätt ska tillfalla den som lidit skada 
genom målsägandebegreppets tredje del, ”genom” brottet eller ”i samband” 
med brottet.1454 Istället för att ta ställning till frågan har det dock i förarbeten 
konstaterats att det lidande som de smugglade kan utsättas för istället ska 
bedömas enligt andra bestämmelser med ett annat skyddsintresse i konkur-
rens.1455 I de fall offer för människosmuggling också utnyttjas, behandlas mot 
sin vilja eller försätts i skuldslaveri kan detta ses som ett brott enligt bestäm-
melsen om människohandel.1456

Samtliga människohandelsliknande brott har således primära samhälle-
liga eller statliga skyddsintressen till skillnad från bestämmelsen mot män-
niskohandel.1457 Detta har kommit att få följder vid tillämpningen av män-
niskohandelns liknande företeelser. Eftersom människohandelns offer är 
att betrakta som målsäganden medan de utsatta enligt både sexköpslagen, 
kopplerilagstiftningen och människosmuggling är att betrakta som vittnen, 
eller med oklar status, uppstår problem i praktiken att få straffrättsligt skydd 

1450 Askola, 2007, s. 89 om vikten av att rätt identifiera offren i det praktiska arbetet.
1451 Se SOU 2002:69, s. 180.
1452 SOU 2002:69, s. 99 ff.
1453 Prop. 2003/04:35, s. 27 f. och 64.
1454 Heuman, 1973, s. 39.
1455 Prop. 2003/04:35, s. 64.
1456 SOU 2008:41, s. 111 ff.
1457 SOU 2002:69, s. 179.
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och upprättelse. Det har poängterats att det är rättstillämparen som i varje 
enskilt fall om människohandelsliknande förfaranden avgör om offret ska inta 
målsägandeställning eller inte.1458 En sådan lösning kan innebära bristande 
rättssäkerhet för offret, dels då det är av stor vikt för brottsoffret att tidigt få 
information om sin status som målsägare för att kunna ta dem tillvara sina 
rättigheter och dels för att offren utsatta för likvärdiga kränkningar riskerar 
får olika bedömningar och rättsligt skydd.1459

Problem uppstår också när ett mål om människohandel ändrar karaktär 
under utredningen, eller mellan prövning i tingsrätt och hovrätt, och istället 
bedöms som ett människohandelsliknande brott. Enligt sådana förhållan-
den kan offret, enligt uppgift av åklagare, byta skepnad från målsägande till 
vittne. Rege ringen har dock uttalat att detta inte är ett reellt problem och 
utgått från att de flesta offer i människohandelsliknande förfaranden betraktas 
som målsägande även i de mål där åklagaren valt att åtala för grovt koppleri. 
Rege ringen ansåg det därför inte nödvändigt att föra en vidare diskussion 
om offren för männi skohandel bör ses som målsägande eller inte.1460 Detta 
resonemang stämmer dock inte överens med hur offren för människohandels-
liknande förfarande har kommit att kategoriseras i domstol.1461 Det fördes 
inte heller någon diskussion om vad som händer för de offer där ärendet 
rubriceras som koppleri av normalgraden.1462

6.3.3.2 Brottskonkurrens
Det har angetts att eftersom människohandel omfattar flera skilda förfaran-
den som kan överlappa med andra straffbestämmelser får domstolen göra en 
prövning om konkurrens i varje enskilt fall.1463 I de situationer där även andra 
bestämmelser är tillämpliga i situationer om människohandel ska konkurrens 
bedömas vid tillämpningen med utgångspunkt i sedvanliga konkurrensregler. 

1458 SOU 2008:41, s. 126.
1459 Se Enarsson, 2013, om brottsoffers behov och rätt till information.
1460 Prop. 2009/10:152, s. 26.
1461 Se bl.a. Södertörns tingsrätt dom 2011-09-29, mål 15187-11 och Svea hovrätt dom 2011-
12-22, mål B 8490-11. Se också Lägesrapport 13, 2012, s. 11.
1462 SOU 2008:41, s. 127. I mål där åtalet rört grovt koppleri har målsägandestatus varit 
vanligare än i mål där åtalet rört koppleri av normalgraden. se Brottsoffermyndigheten, 2010, 
s. 15. Samma resonemang fördes vad gäller frågan om rätten till målsägandebiträde, efter 
förslag om att införa presumtion för rätt till målsägandebiträde vid människohandelsliknande 
företeelser. Det ansågs inte föreligga skäl att göra några förändringar om rätten till måls-
ägandebiträde detta oftast förordnats i kopplerimål av människohandelsliknande karaktär. 
Prop. 2009/10:152, s. 25 ff.
1463 Prop. 2001/02:124, s. 31, se även SOU 2008:41, s. 83 och 124 ff.
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Konkurrensreglerna brukar dock beskrivas som diffusa och svåra för dom-
stolarna att tillämpa.1464 När det är fråga om konkurrens mellan människo-
handelsbrottet och ett annat brott med samma skyddsintresse, som har en 
lindrigare straffskala ska domstolen döma bara för människohandel.1465 När 
det är fråga om två allvarliga brott med samma skyddsintresse, kan domstolen 
dock döma för båda brotten i konkurrens, som till exempel vid fall om män-
niskohandel och våldtäkt.1466

Om ett förfarande leder till att bestämmelser med olika skyddsintressen 
blir tillämpningsbara kan domstolen döma för båda brotten i konkurrens.1467 
Beroende på hur konkurrenssituationen bedöms, och vilka straffbestämmelser 
som tillämpas förändras också brottsoffrets möjlighet till upprättelse. Så kan 
till exempel vara fallet om ett förfarande utgör människohandel och brott om 
människosmuggling.1468 Som tidigare nämnts har människohandel ett annat 
skyddsintresse än människosmuggling och där individen utsatts för personlig 
skada kan åtal väckas för flera brott.1469 De offer för människohandel som då 
också bedömts blivit utsatta för, eller varit del i, människosmuggling ska då 
anses som målsäganden.

Regelkonkurrens mellan sexualbrotten och brotten mot frid och frihet är 
vanligt förekommande. Vid fall om människohandel har främst kopplerilag-
stiftningen visat sig vara problematisk i konkurrensfrågor. Då det inte vid 
lagstiftningen är uttalat hur fall om människohandel ska lösas vid konkur-
rens med koppleribestämmelsen får det antas att konkurrensbedömning ska 
ske vid tillämpningen.1470 Samma slutsats borde därför kunna dras vad gäl-

1464 Bristen på generella principer har tydliggjorts i litteraturen, trots att det ofta i förarbetena 
brukar införas skrivningar om att konkurrens ”får lösas enligt allmänna principer”, precis 
som det gjorts vid straffbestämmelsen om människohandel. Se Leijonhufvud och Wennberg, 
2007, s. 49.
1465 Se Jareborg, 1995, s. 198 ff.
1466 Se prop. 2001/02:124, s. 16. Frågan om vad som avses med allvarliga brott borde kunna 
avgöras med härledning från straffskalan och utdömda straff. Det har konstaterats att dom-
stolarna i allmänhet dömer ut längre fängelsestraff för grovt koppleri än för människohandel, 
även i fall där människohandeln innehåller ett utnyttjande som varit att jämställa med grovt 
koppleri. Detta skulle kunna indikera att grovt koppleri är att betrakta som ett allvarligt brott. 
Detta stämmer inte överens med det resonemang som förts vid bestämmande av påföljd och 
man kan ställa sig frågande till om domstolarna i den omfattning som varit avsedd beaktar det 
moment av fridskränkning som gör människohandelsbrottet så straffvärt. Se SOU 2008:41, 
s. 93 och Brå 2011:18.
1467 Leijonhufvud och Wennberg, 2007, s. 49 f.
1468 UtlL 20 kap. 8 §.
1469 Prop. 2003/04:35, s. 56 och 59.
1470 Jareborg, 2001, s. 430 ff.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   268 2014-02-19   12:04



269

6 Offrens straffrättsliga skydd

ler bestämmelsen om koppleri som vad gäller människosmuggling i de fall 
det primära skyddsintresset anses vara statligt eller samhälleligt. Det skulle 
således vara möjligt att döma koppleriärenden i konkurrens med människo-
handel.1471 Det har endast förekommit ett fåtal fall där gärningspersonerna 
dömdes för både människohandel och koppleri i konkurrens. Detta trots att 
kopplerigärningen beskrevs som ett moment i människohandeln.1472

På grund av att skyddsintresset för koppleri dock inte varit konstant har 
bedömningarna skiftat. Brotten koppleri och grovt koppleri har oftast ansetts 
konsumerat av människohandelsbrottet, eller så har det bedömts som endast 
fall av koppleri.1473 Då koppleribestämmelsen kan antas fortsätta ligga till 
grund för åtal i människohandelsliknade fall kommer problematiken om 
brottsoffer ställning som målsägande att fortsätta.1474 Konsekvensen av att 
människohandelsbrott bedöms som andra brott är att det mest straffvärda 
och skyddsvärda momentet i straffbestämmelsen; angreppet på offrets frid 
och frihet, inte kommit att omfattas av åtalen.1475

6.4 Ett förlorat skydd
Den svenska straffbestämmelsen mot människohandel har av lagstiftaren 
angetts ha tillkommit i första hand som en reaktion på kränkning av mänsk-
liga rättigheter för att förstärka offrens straffrättsliga skydd.1476 Det finns dock 
ingen precisering av vad det straffrättsliga skyddet innehåller eller utgörs av. 
Enligt motiven till straffbestämmelsen om människohandel framkommer 
endast att skyddet utgörs av att regeln tillämpas effektivt.1477 Med beaktande 
av det förebyggande syftet som också beskrivs i förarbetena kan det svenska 

1471 När det råder konkurrens mellan brottstyper på så sätt att två straffbud har ett gemen-
samt tillämpningsområde brukar det beskrivas som regelkonkurrens. Detta till skillnad från 
när någon genom sitt handlande formellt överträtt flera straffbud, eller ett straffbud mer än en 
gång vilket brukar benämnas gärningskonkurrens. Jareborg, 2001, s. 432 och 438.
1472 Se bl.a. Hovrätten för Västra Sverige mål B 4388-03.
1473 Om ett människohandelsförfarande innefattar ett koppleri eller grovt koppleri bör detta 
påverka gärningens straffvärde. SOU 2008:41, s. 125. Se även Jareborg, 1995, 158–240 och 
Löfmarck (Leijonhufvud), 1974, för vidare om liknande situationer.
1474 Åklagarmyndigheten, 2013, s. 28.
1475 SOU 2008:41, s. 92.
1476 SOU 2001:14, s. 457 och 471, skr. 2007/08:167, s. 4, prop. 2001/02:99, s. 4 ff., prop.  
2001/02:24, s. 22, prop. 2003/04:111, s. 1.
1477 Prop. 2009/10:152, s. 1, 9 och 13.
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förhållningsättet gentemot människo handelns offer beskrivas som ett skydd 
från att bli utsatt för brott.1478 Ett sådant straffrättsligt skydd beaktar dock 
inte de som redan blivit utsatt för människohandel och deras behov och rätt 
till skydd, stöd och upprättelse.

Det straffrättsliga skydd som generellt finns att tillgå i det svenska rättssys-
temet kan ur ett brottsofferperspektiv beskrivas som begränsat. Endast upp-
rättelse kan betraktas som en sådan rättighet vilken straffrätten har möjlighet 
att tillgodose. Upprättelse från rättsväsendet har kommit att beskrivas som 
en direkt förpliktelse för samhället gentemot brottsoffret och bör ses som det 
beaktansvärda brottsofferintresset i straffrätten.1479

Även om det primära skyddsintresset med straffbestämmelsen om män-
niskohandel uppges vara brottsoffret så ligger det starka kriminalpolitiska 
intressen bakom bestämmelsen där stränga straff och behovet att höra off-
ren har beskrivits som två av de viktigaste intressena.1480 Internationellt och 
svenskt fokus för skyddet av brottsoffer och vittnen har kommit att bli del 
i den kriminaliseringsstrategi som ska leda till fler åtal istället för att bli ett 
mål i sig. Då sådan effektivitet sätts i fokus blir målsägandens rättigheter och 
skyldigheter endast motiverade för att straffprocessen ska fungera.1481

Det svenska straffrättsligt arbetet har traditionellt, och fortsatt, fokuserat på 
den begångna gärningen snarare än på offret.1482 Utifrån ett sådant synsätt är 
det inte avgörande hur en företeelse kategoriseras så länge det går att lagföra 
förövarna. Ur ett brottsofferperspektiv är dock kategoriseringen av brottet 
helt avgörande eftersom status som målsägande, vilket krävs för möjlighet 
till upprättelse och andra juridiska rättigheter, bedöms utifrån hur gärningen 
klassificeras. För att en företeelse ska betraktas som ett människohandelsförfa-
rande och offren erhålla status som målsägande krävs att åklagare och domstol 
har goda kunskaper om hur detta brott begås, om offrens situation men också 
sina egna föreställningar.

Vid fall om människohandel är det sällan brottsoffret som initierar en 
brottsutredning, vilket innebär att offret då inte själv är medveten om sin 
status som eventuell målsägande.1483 Utredningar av människohandel är dess-

1478 Prop. 2009/10:152, s. 9.
1479 Burman, 2011, s. 279 ff. och 290, Fattah, 1997, s. 265, se också Mannelqvist, 2007, 
s. 251 ff.
1480 SOU 2002:69, s. 145.
1481 Träskman, 2011, s. 305.
1482 Persson, 2004, s. 196.
1483 Människohandel är ett brott som faller in under allmänt åtal och kräver inte angivelse 
från målsäganden. Se prop. 2009/10:152, s. 49.
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utom ofta långdragna både på grund av brottets gränsöverskridande natur 
men också för att straffbestämmelsen mot människohandel är konstruerad 
som ett perdurerande brott.1484 När polisen får kännedom om ett människo-
handelsbrott och under den därpå följande spaningsfasen fortgår den brotts-
liga gärningen. Detta innebär att offret under denna tid utsätts för fortsatta 
övergrepp samtidigt som det inte finns möjlighet att tillvarata dess rättighe-
ter. Den längre spaningstiden motiveras med ett behov att säkra tillräckligt 
hållbar bevisning för att kunna döma gärningsmännen till avskräckande och 
kännbara fängelsestraff.1485

Polis och åklagare ställs ofta inför valet att avvakta med tillslag tills till-
räckligt med bevis erhållits eller avbryta utnyttjandet av offret och samtidigt 
försämra chanserna till fällande dom. Inte i något annat grövre perdurerande 
brott, som exempelvis grovt rån eller människorov, avvaktas eller vidtas några 
åtgärder som skulle kunna utgöra en ökad risk för offret.1486 Vid de fall poli-
sen och åklagaren väljer att avbryta utnyttjandet kan sällan människohan-
del bevisas. Det kan innebära att istället för att uppnå brottsofferstatus och 
betraktas som målsägande hörs de under utredningen som vittne, och får av 
den anledningen inte sina rättigheter tillvaratagna. De har då inte fått möj-
lighet att biträda åtalet, yrka ersättning inom ramen för brottmålsprocessen 
eller få biträde av målsägandebiträde.1487 De arbetsmetoder polis och åklagare 
använder sig av sker således på offrets bekostnad och står i konflikt med de 
mänskliga rättigheterna.1488

Sedan den svenska straffbestämmelsen mot människohandel infördes år 
2002 har få förövare åtalats eller dömts för människohandel. Kritik från såväl 
polis, åklagare som domstol har riktats mot att straffbestämmelsen är för 
komplicerad och svår att tillämpa. Kritiken avser såväl bestämmelsens utform-
ning genom nya rekvisit som bestämmelsens omfattande natur, vilka sam-
mantaget inneburit långa och resurskrävande utredningar.1489 Att den svenska 

1484 Perdurerande brott kan förklaras pågå under hela den tid som ett tillstånd varar, exempel-
vis olaga frihetsberövande eller fortkörning som pågår så länge frihetsberövandet består eller 
föraren kör över tillåten hastighet. Motsatsen är ett brott som anses vara fullbordat vid ett visst 
tillfälle, t.ex. mord och dråp. Se vidare Jareborg, 1995, s. 63.
1485 Intervju med Kriminalinspektör Patrik Engström, Rikskriminalpolisen i Stockholm.
1486 Åklagarmyndigheten, verksamhetsplan 2007, s. 16 f.
1487 SOU 2008:41, s. 127.
1488 Gallagher och Holmes, 2008, s. 323.
1489 Rapporter från polis, åklagare och domstol ger en tydlig bild av svårigheterna att tillämpa 
bestämmelsen och få gärningspersoner för människohandel fällda. Se t.ex. RPS tillsynsrap-
port 2013:7 om polismyndigheternas förmåga att utreda ärenden om människohandel för 
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straffbestämmelsen resulterat i få fällande domar har medfört att offer för 
människohandel inte fått upprättelse.

Vad gäller tillämpningen av den straffrättsliga regleringen så har utformning 
beskrivits vara för komplicerat, detta gäller särskilt rekvisitet om otillbörligt 
medel och kontrollrekvisitet. Det har ställts hårda krav på polisutredningar 
gällande de otillbörliga medlen och särskilt i vissa fall helt orimliga med tanke 
på omständigheterna. Trots att en kvinna varit inlåst under utnyttjandet har 
inte otillbörliga medel ansetts brukat, eftersom hon vid senare tillfälle åter-
vänt till den lägenhet där hon har prostituerats.1490 Här har man inte tagit 
hänsyn till offrets utsatthet i ett främmande land och att hon kanske inte hade 
några andra möjligheter än att återvända till lägenheten. Inte heller tog man 
i beaktande att offret kan ha befunnit sig under ett överhängande hot.1491 
Att föreställningar utifrån det ideala offret även torde ha inverkat i en sådan 
bedömning, kan knappast ses som en alltför djärv gissning.

Som tidigare visats är det av särskild vikt att identifiera offren för just män-
niskohandel och sedan definiera dem som målsägande för att de ska kunna 
erhålla straffrättsligt skydd. Få offer för människohandel identifieras dock 
som just offer för människohandel beroende på hur handeln med människor 
och dess offer har framställts.1492 Här kan antas att filmen Lilja 4-ever har 
spelat en avgörande roll för den allmänna rättsuppfattningen. Efter filmen 
väcktes debatten om människohandel i Sverige och Lilja fick representera 
offren. Filmen Lilja 4-ever som kom att visas för riksdagen ingick även i 
kompetenshöjande utbildningsåtgärder för poliser och formade den svenska 
rättstillämpningen om människohandel för en lång tid framöver.1493 Männi-
skohandel framställdes som ett problem, där Lilja har blivit normen för offer 
för människohandel, medan de vars lidande inte ser ut som Liljas inte heller 
identifieras som offer för människohandel.

sexuella ändamål. Se också Åklagarmyndighetens RättsPM 2008:11, 2008. RKP, Lägesrap-
port 8, 2005, s. 13, RKP, Lägesrapport 6, 2003, s. 32.
1490 Se SOU 2008:41, s. 76.
1491 Se Åklagarmyndigheten, 2013, s. 18 f., 22 f.
1492 Hur en företeelse eller ett problem framställs blir avgörande det rättsligt ska bedömas och 
hur de utsatta ska uppfattas. Se vidare Jareborg, 1995, s. 163 ff.
1493 Arbetsgruppen för kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige, en interdepartemen-
tal arbetsgrupp under Socialdepartementets ledning, inbjöd den 18 december 2002 riksda-
gens ledamöter till en visning av Lilja 4-ever i riksdagens andrakammarsal. Se även Motion 
2004/05:Ju485 Sexhandeln med kvinnor och barn, som tar sin utgångspunkt från filmen. 
Inom polismyndigheten i Västra Götaland används också filmen i utbildningssyfte om män-
niskohandel.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   272 2014-02-19   12:04



273

6 Offrens straffrättsliga skydd

Att Sverige valt att prioritera utnyttjande för sexuella ändamål framför 
andra typer av utnyttjanden innebär att flera offer inte får tillgång till skydds-
åtgärder. Det skulle samtidigt kunna innebära större möjlighet för de offer 
som utnyttjas för sexuella ändamål att nå rättslig upprättelse. Som tidigare 
konstaterats har dock få fall av människohandel identifierats och lett till åtal 
och än färre resulterat i fällande domar, även vad gäller människohandel för 
sexuella ändamål. Att sammanföra människohandel och prostitution, genom 
kopplerilagstiftning och sexköpslagen, har visat sig problematiskt då dessa 
brott har olika primära skyddsintressen och offren får en annan roll.

Thomas Bodström, tidigare både justitieminister och ordförande i riks-
dagens justitieutskott, gjorde år 2007 ett politiskt utspel där han föreslog att 
kopplerilagstiftningen skulle slopas och istället sammanföras med bestäm-
melsen om människohandel. Detta för att dels förtydliga att prostitution är 
ett förtryck av kvinnor, dels tvinga domstolar att döma för det grövre brottet 
människohandel.1494 En sådan utveckling skulle dock vara olyckligt utifrån 
ett generellt brottsofferperspektiv, då en sådan reglering ytterligare skulle för-
stärka uppfattningen att människohandel är att likställa med prostitution. 
Kopplerilagstiftningen skyddar allmänna intressen och staten medan männi-
skohandelsbrottet är inriktad på att skydda individen, offren. Människohan-
del och koppleri är inte samma sak och det är viktigt att behålla båda brotten 
för att skydda båda intressena. En sådan utveckling skulle dessutom innebära 
ett ytterligare osynliggörande av de andra utnyttjandetyperna som är inklu-
derade i människohandelsbrottet.

Genom att vid implementeringen av flera internationella instrument mot 
människohandel försöka sammanföra det rättsliga skyddet av flera intressen 
i en straffbestämmelse förlorar offren väsentliga delar av skyddet. Att den 
svenska straffbestämmelsen om människohandel har haft ett annat intresse än 
det som beskrivs i de internationella instrumenten berörs aldrig vid lagstift-
ningen. Att fokus ligger på framtida händelser är också svårt att förena med 
en straffideologi som i grunden bygger på en tanke om rättvis proportiona-
litet mellan brott och straff.1495 Vid en preventiv åtgärd finns det ännu inget 
fysiskt offer att beakta, bara presumtiva offer. Att endast preventivt skydda 
människor från att bli brottsoffer lämnar inget utrymme att beakta skyddet 
för de som faktiskt faller offer för ett brott. Utan en repressivt tillämplig 

1494 Se Interpellation 2006/07:658 från den 7 augusti 2007, Människohandel och koppleri 
av Thomas Bodström (s) till justitieminister Beatrice Ask (m), se också http://www.svd.se/
opinion/brannpunkt/koppleri-ar-manniskohandel_203177.svd, information hämtad 2007-
02-25
1495 Träskman, 2011, s. 302.
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straffbestämmelse saknas möjlighet att bereda straffrättsligt skydd för offret i 
form av upprättelse.

Ett glapp har alltså skapats mellan lagens motiv och utfall. När en lagstift-
ning inte anses effektiv kan ytterligare åtgärder vidtas för att kompensera ett 
sådant glapp. Sådana åtgärder består i detta fall av bland annat ändringar i 
utlänningslagen och i vissa sexualbrott samt upprättande av handlingsplaner.

Som ett led i arbetet mot människohandel kompletterades det svenska 
rättsliga arbetet genom regeringens handlingsplan mot prostitution och män-
niskohandel för sexuella ändamål. De åtgärder som anges i handlingsplanen 
anses krävas för att Sverige ska kunna uppfylla sina internationella åtagan-
den. I handlingsplanen redogörs för hur prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål ska bekämpas och hur människor som utsätts för detta 
ska få ökat skydd och stöd.1496 Att handlingsplanen uppställer åtgärder inom 
rättsväsendet som ska bidra till stärkt kvalitet och effektivt i arbetet mot män-
niskohandel indikerar en insikt om att de straffrättsliga åtgärderna inte är 
tillräckliga.1497 Då handlingsplanen inte i sig inte utgör ett rättsligt medel, 
utan snarare en politisk gest eller en sammanställning på åtgärder som krävs, 
förblir det dock ett glapp mellan mål och medel och offren förlorar sitt för-
stärkta straffrättsliga skydd.

1496 Skr. 2007/08:167, s. 3 f. och 9 f.
1497 Se skr. 2007/08:167, s. 21 ff.
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7.1 Inledning
Officiellt anges att Sverige i första hand betraktar människohandel som en 
kränkning av mänskliga rättigheter, och då särskilt den mänskliga värdig-
heten.1498 Genom införandet av straffbestämmelsen om människohandel 
framhåller lagstiftaren att offer därigenom ska få ett förstärkt straffrättsligt 
skydd även om det, som tidigare visats, inte närmare beskrivits vad ett sådant 
skydd avses innehålla. Oavsett lagstiftningens intentioner, vilket innehåll eller 
omfattning av skydd som avses, kan dock konstateras att få offer ges ett straff-
rättsligt skydd i Sverige. Anledningar till det kan vara flera. En trolig orsak kan 
vara implementering av internationella överenskommelser som lett till den 
svenska straffbestämmelsen.1499 Sammantaget kan det internationella samfun-
det anses tillhandahålla tillräckligt bra verktyg för att bekämpa handeln med 
männi skor och skydda dess offer, varför den nationella rättsliga responsen 
kan uppfattas som svag jämfört med omfattningen av problemet.1500 Det är 
därför troligt att problemet istället ligger i vilka instrument Sverige valt att ta 
fasta på och hur detta har skett.

Då syftet med den rättsliga regleringen mot människohandel har varit att 
förstärka det straffrättsliga skyddet för offer baserade på mänskliga rättigheter 
kan det tyckas anmärkningsvärt att Palermoprotokollet och EU-rätten, med 
statliga intressen och staten som primärt skyddat objekt, har varit de styrande 
internationella instrumenten i stället för instrument om mänskliga rättig-
heter. Avhandlingens avslutande kapitel innehåller därför diskussioner och 
förklaringsalternativ till de val och avvägningar, medvetna eller omedvetna, 
som gjorts i den svenska implementeringen av internationella instrument 
om människohandel. Frågan är varför mänskliga rättigheter haft en sådan 
undanskymd plats i den svenska implementeringen?

1498 Se bl.a. SOU 2001:14, s. 457, skr. 2007/08:167, s. 4.
1499 Se Borg Jansson, 2013 om Palermoprotokollet artikel 3 och implementeringen av den i 
svensk, rysk och polsk rätt.
1500 UNODC, 2012, s. 86 f.
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7.2 Intresset styr
Som tidigare diskuterats anses människohandel bland såväl nationella berörda 
myndigheter som internationella organisationer vara ett ökande problem. 
Synen på hur detta problem ska lösas har dock varierat mellan såväl länder 
som olika organisationer beroende på om handeln ses som ett problem ur 
moraliskt, kriminellt eller migrationsrättsligt perspektiv. Det kan innefatta 
åtgärder som utmynnar i att alla inblandade, inklusive offren, ska straffas, att 
straffen ska vara strängare eller att hindra offren från att föras över gränser-
na.1501 Instrumentens varierande rättsliga dignitet, skillnader i hur efterlevna-
den övervakas eller vilka sanktioner som kan bli aktuella, leder till att imple-
menteringen av olika åtgärder skiljer sig åt. Av den anledningen är det viktigt 
att vid implementeringen av internationella instrument uppmärksamma och 
reflektera över vilket intresse som styrt det instrument som ska införlivas.

I avhandlingen har det konstaterats att internationell rätt bygger på att var 
stat har möjlighet att ingå överenskommelser med andra stater som anger vilka 
politiska mål som ska uppfyllas nationellt. Stater kan sedan också självständigt 
avgöra hur överenskommelserna ska implementeras.1502 Denna självständig-
het är dock inte absolut och begränsas bland annat av mer överstatliga organi-
sationer som EU eller hur en stat framstår i det internationella samfundet.1503

7.2.1 Ett internationellt normativt smörgåsbord
Då människohandel kommit att regleras inom flera olika rättsområden och 
genom olika internationella organisationers försorg, har stater relativt fritt 
kunnat välja vilka regler som de vill ta fast på och införliva i den nationella 
rättsordningen.1504 Stater har således betydande möjlighet att prioritera vissa 
intressen.1505 

Det finns, som framgått, numera ett relativt omfattande internationellt 
samarbete om skydd för de som utsätts för människohandel enligt instru-

1501 SOU 2002:69, s. 145.
1502 Wienkonventionen, 1969, artikel 27.
1503 Se Jepperson, Wendt och Katzenstein, 1996, s. 54, Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 7.
1504 Ett uttryck som använts i engelskan för att beskriva detta är ”pick and choose”, se Shaw, 
2008, s. 6. Ett sådant förfarande har också kommit att beskrivas som ”forum shopping”, där 
inte endast det forum som anses mest överensstämmande med nationella systemet väljs men 
också det som är billigast att genomföra. Se vidare Hafner, 2000, s. 147 f.
1505 Italien, Tyskland och Holland anser t.ex. att om detta skulle bli en laglig verksamhet, så 
skulle också problemet med trafficking försvinna. Mot detta invänder naturligtvis andra län-
der som anser att handeln med kvinnor antagligen skulle bli allt mer frekvent då efterfrågan 
samtidigt skulle öka. En legaliserad sexhandel i EU skulle därmed försvåra arbetet att stoppa 
människohandeln utanför unionens gränser. Vikström och Granström, 2004, s. 213.
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ment av mänskliga rättigheter. En stor del av det internationella skyddet för 
människohandelns offer framställs dock med låg rättsliga dignitet, begränsad 
övervakning och få sanktioner.1506 I det stora hela kan skyddet för människo-
handelns offer beskrivas vara utformat genom målsättningar utan konkreta 
rättsliga åtaganden. De är nästan uteslutande positiva rättigheter vilket gett 
stater möjlighet att tillämpa regelverket när de ansett det vara lämpligt och 
resursmässigt möjligt.1507 Stater kan vara ovilliga att erkänna de som utsätts 
för människohandel som brottsoffer med tydliga rättigheter på grund av den 
omedelbara belastning detta skulle innebära på vårdapparaten, rättsskipning-
en och andra statliga funktioner.1508 Internationella normer om mänskliga 
rättigheter kan dessutom innebära en inskränkning av suveräniteten varför 
villigheten att ikläda sig sådana begränsningar och skyldigheter kan begränsa 
den nationella implementeringen.1509

Svårigheterna att skapa ett rättsligt universellt skydd för männi skohandelns 
offer har medfört att regionala organisationer eller sammanslutningar får en 
viktig roll. Genom bland annat Palermoprotokollets svaga regleringar om 
offrens skydd blev därför arbetet mot människohandel på regional nivå vikti-
gare. Samtidigt som den rättsliga digniteten kan stärkas i och med att de även 
berörs på regional nivå bidrar detta till det regulativa kaoset. Ju fler system den 
svenska lagstiftaren har att ta hänsyn till desto svårare blir också uppgiften att 
sammanjämka systemen och finna en balanserad lösning.1510

Sverige har, som visats, tillträtt de flesta internationella instrument som 
berör handel med människor, såväl mänskliga rättigheter som traditionellt 
folkrättsliga instrument och rättsakter från EU.1511 Det är dock endast ett 
fåtal av dessa internationella instrument som haft genomslag vid utform-
ningen av den svenska straffbestämmelsen om människohandel, och samtliga 
dessa instrument skyddar primärt statliga säkerhetsintressen. Sverige är, likt 
andra stater, ofta benägen att efterleva internationella överenskommelser som 
avser den statliga säkerheten, dels för att dessa som regel innebär rättsliga 
förpliktelser stater emellan, dels för att de beskrivs genom tydliga åtgärder. 
Främst beror dock den goda efterlevnaden på att staterna har ingått över-

1506 Se kap. 3 samt avsnitt 4.3.1.
1507 UD, 2003, s. 12.
1508 UD, 2003, s. 10.
1509 Çali, 2010, s. 293, Österdahl, 2009, s. 67, Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 4.
1510 Stern och Österdahl, 2012, s. 305.
1511 De enda instrument som Sverige aktivt valt att inte signera är Traffickingkonventionen 
och FN:s konvention för skydd av rättigheter för alla gästarbetare och deras familjemedlem-
mar från år 1990.
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enskommelsen utifrån egna intressen, utan att behöva ta hänsyn till andra 
skyddade objekt.1512

Brott mot de mänskliga rättigheterna sker inom varje enskild stats ter-
ritorium, varför det måste finnas effektivt skydd inom varje stat.1513 Om sta-
terna misslyckas med, eller väljer att inte, införliva de mänskliga rättigheterna 
för offren, förlorar de sitt skydd. Sverige har dock utnyttjat möjligheten att 
anpassa implementeringen av internationella överenskommelser utifrån dess 
rättsliga dignitet. Detta har också möjliggjort att Sverige i stor omfattning 
kunnat implementera internationella instrument om mänskliga rättigheter 
genom konstaterad normharmoni. I de fall Sverige har valt att göra lagänd-
ringar vid implementeringar av mänskliga rättigheter har det funnits tydliga 
internationella krav på sådan lagstiftning. Det svenska förhållningssättet att 
ratificera och implementera mänskliga rättigheter har därför blivit kritiserat 
och liknats vid ett smörgåsbord där endast vissa rättigheter beaktas medan 
andra lämnas därhän.1514

Argument både för och emot en implementering handlar i slutändan om 
en stats intressen, utan att nödvändigtvis ifrågasätta giltigheten av normen. 
Således är det inte den rättsliga digniteten per se som avgör ifall Sverige ska 
implementera ett internationellt instrument.1515 I de fall Sverige har ansett 
sig vilja, och kunnat, implementera skydd för människohandelns offer har 
detta gjorts även i de fall normen reglerats genom soft law karaktär. Bristen 
på rättsliga krav har dock använts som argument när en åtgärd inte ansetts 
angelägen att införa. På grund av att ett och samma internationellt instru-
ment om människohandel ofta innehåller såväl åtgärder som avser skydda 
offren som statliga intressen har stater vid implementeringen kunnat välja att 
endast efterleva tvingande bestämmelser om kriminalisering och ändå ansetts 
uppfylla sina åtaganden. Detta har då skett utan att nödvändigtvis skyddet 
gentemot offren har beaktats. 

Om och hur Sverige efterlever internationella överenskommelser är bero-
ende på hur de övervakas. Det svenska förhållningsättet till efterlevnaden av 
ingångna överenskommelser har beskrivits som ett kalkylerande av de risker 

1512 Henken, 1979, s. 47, Klabbers, 2013, s. 10.
1513 Steiner och Alston, 2000, s. 987.
1514 Se Hans Linde, Utrikesutskottet, uttalande i Riksdagen 2013-04-25.
1515 Vid tillämpningen är inte heller instrumentens rättsliga karaktär eller dignitet avgörande 
för om de ska utgöra grund för domstolsutslag. Studier om efterlevnad av internationell rätt i 
Sverige har visat att det vid lagstiftningssammanhang och rättstillämpning tas hänsyn till icke 
juridiskt bindande överenskommelser när det anses sammanfalla med svenska intressen. Stern 
och Österdahl, 2012, s. 301 f.
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som följer av att bryta mot internationella åtaganden jämfört med vilka för-
delar det skulle innebära att efterleva desamma.1516 Instrument av soft law 
karaktär har som regel svaga övervakningsmekanismer varför det är förenat 
med en relativt liten risk att bryta mot dessa. De internationella aktörerna 
tycks inte heller tydligt nog specificera vems eller vilkas ansvar det är att se till 
att instrument om individers rättigheter efterlevs. Därför beskrivs implemen-
teringen av mänskliga rättigheter som nationella avvägningar mellan suverä-
nitet och behovet av att skydda individen, vilket kan vara problematiskt.1517 
En tydlig tendens vid implementeringen av internationella instrument om 
människohandel är dock att åtgärder som anger tydligt krav på kriminalise-
ring har införlivats med relativ enkelhet utan avvägningar eller i enlighet med 
prövning av gängse kriterier.1518

7.2.2 Internationell socialisering
Även om suveräna stater i många avseende kan välja vilka internationella 
överenskommelser de ingår påverkar även aktuella händelser, tidsanda och 
påtryckningar från andra aktörer vilka överenskommelser som stater ansluter 
sig till och även hur de sedan efterlevs.1519 Ett tydligt exempel på hur påtryck-
ningar varit avgörande för enskilda staters agerande är det tidigare beskrivna 
avskaffandet av slaveriet.1520

Stater kan ingå internationella överenskommelser för att inkluderas i ett 
större internationellt sammanhang. Implementeringen av internationella 
instrument kan i dessa fall kopplas till den identitet stater får inom den inter-
nationella gemenskapen. Denna socialisering definieras som ”inkluderande 
genom beteende som är att föredra i ett samhälle”.1521 För att inkluderas i det 
internationella samfundets samarbete krävs således att vissa bestämda kriterier 
uppfylls. Identiteten, som antingen innanför eller utanför gemenskapen, blir 
sedan avgörande för statens möjlighet att samarbete med andra stater. För 
enskilda stater prioriteras då intressen genom vad som anses lämpligt i det 
gemensamma samfundet kollektivt.1522 

1516 Stern och Österdahl, 2012, s. 303.
1517 Joyner, 2004.
1518 Se avsnitt 5.4.2.2 om vilka kriterier som anses ska vara prövade innan en nykriminali-
sering sker.
1519 Beck, 2000, se även Risse, Ropp och Sikkinks beskrivning av ”worldtime”, 1999, s. 19 ff.
1520 Se diskussionerna om internationellt samarbete kring slaveri i avsnitt 2.2. Se även Miers, 
2003, s. 1 ff., och 14 ff. och Picarelli, 2007, s. 31 ff.
1521 Barnes, Carter och Skidmore, 1980, s. 35.
1522 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 11 f.
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EU är ett exempel på en organisation där formella och informella regler 
anger vad medlemsstaterna har att förhålla sig till.1523 Den svenska implemen-
teringen av internationella instrument om människohandel har till stor del 
kommit att ske genom initiativ från EU. Detta dels eftersom EU särskiljer 
sig från andra internationella organisationer Sverige förbundit sig till genom 
samarbetets speciella och särskilt långtgående karaktär, dels eftersom män-
niskohandel har kommit att bli en prioriterad fråga inom EU vilket lett till 
tydliga förpliktelser.1524 EU som kontrollorgan har dessutom fler befogenhe-
ter och granskar oftare nationella implementeringar än andra internationella 
organisationer. EU-rätten beskrivs därför som av mer tvingande natur och 
EU-rättsliga instrument får anses ha större betydelse vid implementeringen 
än instrument från andra organisationer.1525

Även instrument av soft law karaktär inom EU har haft en stor inverkan vid 
den rättsliga implementeringen om människohandel jämfört med instrument 
av soft law karaktär från andra organisationer. Det svenska arbetet mot män-
niskohandel initierades genom EU:s gemensamma åtgärd om att bekämpa 
handel med människor och sexuell exploatering av barn från år 1997. Trots 
att den gemensamma åtgärden utfärdades inom det mellanstatliga samarbetet 
och inte utgjorde ett instrument av hög rättslig dignitet var det också ton-
givande i den fortsatta svenska lagstiftningen.1526

Demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna indikerar att stater 
är civiliserade eller liberala och normer för mänskliga rättigheter har således 
kommit att få en särskild ställning inom socialiseringen eftersom de både 
utgör regler för lämpligt beteende, och definierar staters identitet.1527 Imple-
menteringen av de mänskliga rättigheterna görs därför oftare som en del av 
socialiseringen än andra internationella instrument. Stater ratificerar instru-

1523 Unionens värden och målsättningar innefattar respekten för mänskliga rättigheter, se 
Fördraget om Europeiska unionen, art. 2.
1524 Prop. 1993/94:114, s. 27, prop. 2007/08:168, s. 74 och Holmberg, 2006, s. 30 f. Sveri-
ges förhållande till den internationella rätten brukar beskrivas genom ett triangelförhållande 
mellan nationell rätt, folkrätt och EU-rätt. Se Stern och Österdahl, 2012, s. 305.
1525 Ds. 2007:25, s. 49.
1526 Åtgärder gjordes utifrån det då gällande fördraget, EU-fördraget artikel K3 om gemen-
samma åtgärder. Den gemensamma åtgärden var för flera medlemsstater början på ett rättsligt 
arbete mot människohandel. 
1527 Idag används sällan begreppet ”civiliserade nationer” utan istället har ”liberala stater” 
kommit att beskriva en gemenskap bestående av fred, demokrati och mänskliga rättigheter 
för att åtskilja förbindelserna mellan liberala stater och mellan liberala och icke liberala stater. 
Se Franck, 1990 och Slaughter, 1995 för mer om dessa begrepp. Flera stater har också vänt 
sig emot att använda mänskliga rättigheter som ett mått på civilisation. Se vidare Bring och 
Mahmoudi, 2007, s. 160 f.

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   280 2014-02-19   12:04



281

7 En oreflekterad implementering

ment om mänskliga rättigheter i förhoppning att vinna fördel i internationell 
samverkan.1528 Stater som fått status av civiliserad eller liberal måste ständigt 
fortsätta att framhäva sin roll för att inte tappa status, vilket ofta kräver ändå 
mer ansträngning.

Sverige har sedan länge varit del av det internationella samfundet och har 
en lång tradition av att tolka och implementera internationella överenskom-
melser. Respektera för folkrätten har blivit en tradition i Sverige som beskrivs 
sätta de mänskliga rättigheterna i främsta rummet.1529 Därför ses också Sve-
rige som ett föregångsland för andra länder vad gäller efterlevnaden av mänsk-
liga rättigheter.1530 Sverige har även aktivt deltagit i internationellt samarbete 
för att skapa internationella överenskommelser inklusive det internationella 
samarbetet mot människohandel. Det var till exempel under det svenska ord-
förandeskapet som EU:s rambeslut förhandlades fram år 2001.1531

Den internationella rätten kan beskrivas som mer politisk än vad nationell 
rätt anses vara eftersom att de internationella målen inte realiseras genom 
rättsliga verktyg förrän de implementerats nationellt. Ett aktivt deltagande i 
det internationella samarbetet betyder därför inte per se att det sedan efterlevs 
i nationella förhållanden. Genom socialisering kan internationella normer 
leda till förändringar i staters beteende, utan att staten nödvändigtvis tror på 
giltigheten av de underliggande normerna. Internationell socialisering kan 
sålunda tyckas expandera den suveräna viljan till att inkludera målsättningar 
som inte nödvändigtvis sammanfaller med statens prioriterade intressen.1532

Internationaliseringen av straffrättsliga åtgärder, tillsammans med en öns-
kan att ingå i en internationell gemenskap, har lett till att skiljelinjen mellan 
den svenska kriminalpolitiken och straffrättspolitiken suddats ut. Fråga om 
en företeelse ska kriminalseries har till viss del flyttats över till det internatio-
nella samarbetet. Detta har märkts särskilt tydligt vid implementeringen av 
internationella instrument om människohandel där beslutet att kriminalisera 
togs inom FN:s och EU:s institutioner. I den nationella lagstiftningen kan 
detta bli problematiskt då frågan om vad som ska kriminaliseras är beslutat 

1528 Trots att mänskliga rättigheter är universella och odelbara införlivas de bl.a. därför sub-
jektivt och skiftande på grund av enskilda staters vilja och förmåga. Ofta begränsas imple-
menteringen med hänvisning till staters olika ideologier, religioner och kulturer. Boyle och 
Chinkin, 2007, s. 13.
1529 Se regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/1492, information hämtad 2013-
09-16. Se också Abiri, 2009, s. 180, Silander, 2007, s. 76.
1530 Se Silander, 2007, s. 86 och Holmes 2010.
1531 Prop. 2003/04:111, s. 7, se även Borg Jansson, 2013, s. 183.
1532 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 8 f.
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på internationell nivå och där även ramarna för hur kriminaliseringen bör ske 
angetts, men där frågan om varför kriminaliseringen ska ske är tudelad.1533

Att införa en ny bestämmelse istället för att utvidga redan existerande 
bestämmelser är en mer omfattande åtgärd. Valet att nykriminalisera när 
andra möjligheter fanns kan därför beskrivas som en markering till det inter-
nationella samfundet att Sverige agerat i frågan.1534 Det egentliga syftet med 
implementeringarna av internationella åtaganden kring människohandel var 
till stor del att harmonisera lagstiftningen över gränserna eftersom det anses 
viktigt att alla talar ”samma språk”. Det ansågs även viktigt att samarbetet 
mellan enskilda stater utvidgades och effektiviserades för att kunna bekämpa 
människohandeln. Sverige har således, som en del av EU och det internatio-
nella samfundet, implementerat internationella rättsakter vilka inte nödvän-
digtvis sammanfaller med det uttalade intresset att skydda offren, men väl det 
kollektiva intresset.1535

7.2.3 För säkerhets skull
Frågan blir då om hoten som de internationella instrumenten avser motverka 
stämmer med de intressen den svenska bestämmelsen påstås skydda? Genom 
att endast se till de internationella instrument som faktiskt lett till ändrad 
lagstiftning kan människohandel i en svensk kontext uppfattas som ett hot 
mot statlig säkerhet. I en svensk kontext varierar dock bedömningarna i vilken 
utsträckning människohandeln kan ses som ett påtagligt hot vilket kan leda 
till skador som motiverar en kriminalisering.

Störst vikt lades initialt vid instrumenten från EU och eftersom männis-
kohandel kommit att inom EU regleras dels som en del av den illegala mig-
rationen, dels sammankopplat med människosmuggling ansågs det naturligt 
att det svenska arbetet skulle föras på liknande sätt.1536 För flera stater har 
människohandel kommit att betraktats som en invandrarpolitisk fråga. Den 
internationella migrationsdebatten relaterat till människohandel har främst 
drivits från ett håll, från det av destinationslandet.1537 Fokus har lagts på anade 
problem i migrationens spår vilket ibland ansetts lett till förhastad krimina-
lisering som inte ansetts behjälpligt vid kampen mot människohandel.1538

1533 Se Asp, 2002, s. 61 ff.
1534 Prop. 2001/02:124, s. 23.
1535 Se vidare Guild, 2009, s. 177.
1536 I förarbetena kring straffbestämmelsen om människohandel har dock de straffrättsliga 
frågor som detta aktualiserade inte övrigt berörts. SOU 2001:14, s. 451.
1537 IOM, 2008, SOU 2002:69, s. 145.
1538 Gupta, 2013, s. 115 ff.
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Sverige har dock inte sett migrationen som ett stort problem och har varit 
relativt generös i sin flyktingpolitik. Migration har i Sverige tidigare inte upp-
fattas som ett negativt begrepp vilket kräver säkerhetsuppbyggande åtgär-
der.1539 I och med Sveriges inträde i EU, och den särskilda ställning EU-rätt 
kommit att inta, har svenskt fokus kommit att ändras. Migrationen nämns 
inledningsvis vid den svenska implementeringen som en anledning att agera 
mot människohandel och huvudenheten för kriminalunderrättelsetjänsten, 
roteln mot illegal invandring, fick huvudansvaret för att utföra uppdraget som 
nationell rapportör.1540 Här märks att internationella åtgärder implementeras 
i en nationell kontext utan att beakta underliggande intressen.

Även människohandel kopplat till den gränsöverskridande brottsligheten 
har som framgått föranlett internationellt samarbete. När straffbestämmelsen 
om människohandel infördes hade Palermoprotokollet ännu inte trätt i kraft 
och lagstiftaren var inte tvungen anpassa regleringen efter dessa åtaganden, 
vilket också tydliggjordes i förarbetena. Stor vikt kom ändå att läggas vid 
Palermoprotokollet, i de avseenden som det sammanföll med svenska intres-
sen. Denna prioritering gjordes främst för att det antogs att Palermoprotokol-
let skulle komma att utgöra en viktig del i det internationella samarbetet mot 
männi skohandel. Den organiserade brottsligheten nämns under lagstiftnings-
arbetet till straffbestämmelsen om människohandel men anges inte göra skäl 
till kriminaliseringen.1541

Den organiserade brottsligheten har i generella termer beskrivits utgöra ett 
hot mot det svenska samhället, rättsstaten och rättsvårdande myndigheter, 
där hot mot myndigheter och tjänstemän anses försvåra brottsbekämpning-
en.1542 Människohandel har dock vid specifika åtgärder inte bedömts vara ett 
sådant organiserat brott vilken utgör ett hot mot statens säkerhet i Sverige och 

1539 I en svensk kontext har migrationen snarare förknippats med den stora utvandringen 
från mitten av 1800-talet fram till 1930-talet som har satt spår i landets utveckling, än den 
hotande invandringen. I slutet av 1960-talet infördes dock den reglerade invandringen i Sve-
rige, det vill säga riksdagen beslutade att de som ville invandra skulle ha sitt uppehållstillstånd 
klart före inresan. Migrationsverkets hemsida http://www.migrationsverket.se/info/1764.
html, information hämtad 2012-08-21.
1540 SOU 2001:14, s. 437 ff., SOU 2002:69 s. 150. Se vidare SOU 2002:69, s. 235 ff.
1541 Se t.ex. prop. 2001/02:124, s. 10, 20 och 22.
1542 Det är främst den sekundära brottsligheten som de organiserade kriminella grupperna 
bedriver som anses utgöra hot i en svensk kontext. Cornell och Swanström, 2006, s. 40. Se 
prop. 2002/03:38, ds 2002:35 och ds 2005:30, s. 52 för en beskrivning av förändrad syn på 
den organiserade brottsligheten i relation till terrorism. Sådana uttalanden har dock ådragits 
viss skepsis och kritik, bl.a. på grund av hänvisningar till annan brottslighet än den som enligt 
internationella instrument beskrivs vara organiserad t.ex. ungdomsbrottsligheten. RKP, rap-
port 2005:2b.
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utgör ingen del i arbetet mot den organiserade brottsligheten.1543 Inte hel-
ler vid ratificeringen av Palermoprotokollet beskrivs människohandel i rela-
tion till den organiserade brottsligheten i svenska förhållanden.1544 På grund 
av Sveriges vilja att vara del av det internationella samarbetet kom kampen 
mot människohandel att kopplas till den organiserade brottsligheten. Enligt 
handlingsplanen för att bekämpa prostitution och människohandel för sexu-
ella ändamål anges att kampen mot människohandel är en del i regeringens 
långsiktiga strategi för att motverka den grova organiserade brottsligheten.1545 
Det kan således beskrivas som att människohandel som en del av den organi-
serade brottsligheten endast lyfts fram när det finns behov att betona allvaret 
med företeelsen.

Det gjordes ingen hotbildsanalys vid införandet av den svenska straffbe-
stämmelsen om människohandel och kriminaliseringen motiverades endast 
utifrån internationella överenskommelser. Då migration och organiserad 
brottslighet inte i sig anses utgöra hot i en svensk kontext beskrivs den straff-
rättsliga bestämmelsen som preventiv i arbetet mot organiserad brottslighet 
genom att motverka att kriminella nätverk kommer till Sverige och etablerar 
sig.1546 Uteblivna eller snedvridna hotbildsanalyser vid lagstiftning har visat 
sig kunna ligga till grund för obalanserade åtgärder. Förarbetenas brist på 
uttrycklig redovisning av lagstiftarens argument har dessutom inneburit att 
skälen för kriminaliseringen efterrationaliserats.1547

I Sverige har människohandel istället angetts vara del av en prostitutions-
problematik som anses orsaka samhällelig skada. Den inledande utredningen 
om en svensk straffbestämmelse om männi skohandel tog sin början i en över-
syn av sexualbrotten och fokus har sedan dess kommit att ligga på aspekter 
ofta associerade med sexualbrott.1548 Internationella definitioner från såväl 
FN som EU inkluderar även andra typer av utnyttjande, men den svenska 
inställningen förblev dock densamma, nämligen att prostitution var det enda 

1543 Cornell och Svanström, 2006, s. 19. Brå rapport 2009:19. Se försvarsberedningens för-
slag om strategi för Sveriges säkerhet 2006 där underrättelseverksamhetens roll i förhindran-
det av såväl terroristattacker som organiserad brottslighet lyftes fram, Ds 2006:1, s. 20. Se 
också RPS tillsynsrapport 2013:7, s. 21, RKP lägesbild GOB 2012, s. 7, RPS, Lägesrapport 
13, 2012, s. 12 f.
1544 Se ds 2003:45 och prop. 2003/04:11.
1545 Prop. 2009/10:152, s. 10.
1546 RPS, Lägesrapport 13, 2012, s. 33. Brå, Bekämpning av organiserad brottslighet, En 
utvärdering av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet, 
rapport 2011:20.
1547 Agge, 1944b, s. 202.
1548 SOU 2001:14.
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hotet som ansågs motivera åtgärder i form av lagstiftning. Därför var det 
endast människohandel för sexuella utnyttjanden som till en början krimi-
naliserades.1549

Generellt påstås inte prostitution utgöra tillräckliga skäl för att införa en 
straffbestämmelse mot människohandel, och Sverige har inte åtagit sig sådana 
internationella krav. Sverige har inte tillträtt det internationella instrument 
som särskilt avser att förebygga och motverka handel med kvinnor som en 
del av den nationella prostitutionen. Genom att beskriva människohandel 
och prostitution som ett jämställdhetsproblem med fokus på kvinnors utsatt-
het och underordning i samhället, med moraliska implikationer och som en 
samhällsskada har lagstiftningsåtgärder ändå ansetts befogade.1550

Prostitution har i en svensk kontext sammankopplats med system hotande 
brottslighet och östeuropeiska brottsorganisationer.1551 Genom att anlägga ett 
angreppssätt att försvara samhällelig säkerhet mot förestående hot framstår 
frågan mer angelägen. Det innebär att människohandel som hot, kopplat till 
den organiserade brottsligheten, kommit att användas för att bekämpa pro-
stitution.1552 Sammankopplingen mellan människohandel och prostitution 
är inte självklar och kanske inte heller önskvärd. 

Fråga om prostitution är att anse som ett allvarligt hot mot samhällsintres-
sen ställdes på sin spets vid en avvisning av en prostituerad utländsk kvin-
na.1553 Kvinnan som var EU-medborgare hade en principiell rätt att vistas i 
landet förutsatt att hennes agerande inte innebar ett hot mot allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa. EU-medborgare kan endast få sin rörelsefrihet begrän-
sad om deras personliga uppförande utgör ett verkligt, faktiskt och tillräck-
ligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse i den mottagande 
medlemsstaten, och inte enbart av generell risk.1554 Migrationsverket prövade 
denna möjlighet till begränsande åtgärder genom att avvisa den prostituerad 
kvinna med skälet att hon genom sitt sätt att försörja sig utgjorde ett hot 
mot allmän ordning och säkerhet.1555 Frågan uppkom då om prostitution i 

1549 Se bl.a. SOU 2001:14, s. 421 och prop. 2001/02:124, s. 8.
1550 Jonsson, 2005, s. 4 och 35 ff.
1551 Wierup, 2007, s. 86.
1552 Anderson, 2007.
1553 Migrationsverkets beslut den 4 mars 2011, dnr 11-767069.
1554 Rörlighetsdirektivet 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlem-
mars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, artikel 27.2, se 
även meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett 
bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG, Bryssel den 2.7.2009, 
KOM(2009) 313 slutlig.
1555 Migrationsverkets beslut den 4 mars 2011, dnr 11-767069.
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sig är ett tillräckligt hot för att begränsande åtgärder av rörelsedirektivet ska 
få ske.1556

Migrationsdomstolen konstaterade att motiveringar som inte beaktar 
omständigheterna i det enskilda fallet eller som tar allmänpreventiv hänsyn 
inte ska accepteras. Prostitution ansågs inte vara ett tillräckligt allvarligt hot 
mot grundläggande samhällsintresse för att avvisning skulle kunna ske. Detta 
eftersom den prostituerade enbart genom sitt leverne inte begått några brotts-
liga handlingar och då hennes personliga beteende inte kan anses utgöra verk-
ligt, faktiskt och tillräckligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse, oav-
sett svenska myndigheters arbete mot människohandel och prostitution.1557 
Migrationsverket kom senare att ändra sitt ställningstagande när det gäller 
avvisning av EES-medborgare.1558

JO har kommenterat ett senare fall gällande avvisning av en prostituerad 
kvinna och framhållit motsatsen. Prostitution förklarades då med hänvis-
ning till sexköpslagen inte kunna förekomma utan att brott har begåtts och 
kan därför indirekt betraktas som en förbjuden företeelse.1559 JO framhöll 
dessutom att den svenska lagstiftaren framhävt att det är en viktig samhälls-
angelägenhet att bekämpa prostitution på grund av att den medför skador 
för såväl det allmänna som den enskilda. Således är EU:s rörelsedirektiv inte 
ett hinder mot att avvisa en prostituerad och det anses inte heller strida mot 
proportionalitetsprincipen med beaktande av svenska myndigheters ansträng-
ningar att bekämpa prostitution.1560 Det utreds överhuvudtaget inte om de 
blivit utsatta för människohandel.

JO:s beslut visar hur offer för människohandel kan berövas sina möjligheter 
till stöd, skydd och upprättelse. Beslutet har kritiserats för att sakna brotts-
offerperspektiv och anses strida mot såväl svenska sexköpslagen, regeringens 
handlingsplan om offer för människohandel som EU:s rörlighetsdirektiv.1561 
Därtill kan det anses strida mot JO:s tidigare kritik av Stockholmspolisens 
avvisning av 26 rumänska romer som genom tiggeri och dagdriveri försörjt 

1556 Förvaltningsrätten i Göteborg, Migrationsdomstolen avd. 1, dom 2011-04-08, mål 
UM 832-11. Se också Askola, 2007, s. 43 ff.
1557 Förvaltningsrätten i Göteborg, Migrationsdomstolen avd. 1, dom 2011-04-08, mål 
UM 832-11. Om prostitution kan anses som ett hot mot den allmänna säkerheten berördes 
inte, men utifrån att säkerhetsbegreppet får anses snävare än allmän ordning så torde detta 
även innebära att prostitution inte heller faller in under den kategorin.
1558 Migrationsverkets ställningstagande RCI 13/2012.
1559 JO-beslut 2012-11-01, dnr 4468-2011, s. 4.
1560 JO-beslut 2012-11-01, dnr 4468-2011, s. 5.
1561 Se Lindgren och Palm, 2013.
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sig på ett oärligt sätt. I korthet angav JO att varken tiggeri eller prostitution är 
brott eller på annat sätt förbjudet enligt svensk lagstiftning, varför avvisning 
av enbart den anledningen inte bör kunna ske.1562 I motiven till lagstiftningen 
har i och för sig inte tiggeri framförts som en samhällsange lägenhet vilken ska 
bekämpas med samma hårda medel som prostitution, men principiellt är det 
en liknande fråga. Gemensamt för de båda JO-besluten är hur lite de drab-
bades situation och bakgrund påverkat. 

Villigheten att straffrättsligt erkänna mänskliga rättigheter till skydd för 
människohandeln offer kan visas genom nationella intresseavvägningar. Sve-
rige har, istället för att sätta skyddet av människohandelns offer i första rum-
met, prioriterat åtgärder med kriminalpolitiskt eller migrationsrättsligt syfte. 
Det statliga intresset i fall om människohandel kan därför främst hänföras till 
möjligheter att utreda och lagföra brott med prostitution i fokus.1563 Priori-
teringarna har fått till följd att den svenska regleringen mot människohandel 
främst är inriktad på prostitution, jämställdhet och våld mot kvinnor, istället 
för att till exempel bekämpa den organiserade brottsligheten, illegal migration 
eller skydda offren.

Kort sagt baseras den svenska bestämmelsen på internationella instrument 
som beaktar människohandel som en företeelse vilken innebär hot mot säker-
heten. Detta trots att hoten inte ansetts reella i en svensk kontext, varför de 
införts med preventiva grunder, för säkerhets skull. Det ska inte underskattas 
att ett sådant angivet hot medför ökad politisk uppmärksamhet, varför även 
frågor om skydd för människohandels offer kan få ökad uppmärksamhet. 
Men när de bakomliggande intressena inte reflekteras vid implementeringen 
och skyddet för offren inte beaktas förtas nyttan av sådan uppmärksamhet.

7.3 Bristande implementering av mänskliga rättigheter
Det kan konstateras att den svenska lagstiftaren utgått ifrån de internationella 
överenskommelsernas krav, utan att reflekterat över bakomliggande intressen 
eller objekt som ska skyddas. Den svenska bestämmelsen, som avser att skyd-
da individens intressen, har således skapats utifrån premisser att skydda andra 
intressen och bestämmelsen är därför, trots sitt primära syfte, inte anpassat 
att tillvarata brottsoffrens straffrättsliga skydd. Genom att oreflekterat imple-
mentera internationella instrument, utan att beakta det intresse instrumentet 

1562 JO-beslut 2011-06-28, dnr 6340-2010.
1563 Se bl.a. SOU 2008:41, s. 141 ff.
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är upprättat för att skydda, är det inte anmärkningsvärt att åtgärden förlorar 
i effektivitet.1564

Att de mänskliga rättigheterna inte varit tongivande för den straffrättsliga 
bestämmelsen om människohandel har inneburit negativa konsekvenser för 
offren. Detta kan anses anmärkningsvärt men inte förvånade utifrån de inter-
nationella prioriteringarna av intressen. Mänskliga rättigheter till skydd för 
människohandelns offer, likt de delar av Palermoprotokollet som rör frågor 
om skydd av vittnen och brottsoffer, utgör inga ovillkorliga skyldigheter utan 
artiklarna har istället karaktären av rekommendationer. Detta uppmärksam-
mades av den svenska regeringen vid implementeringen och det ansågs därför 
inte var nödvändigt att göra någon mer utförlig analys av dessa artiklar eller 
att föreslå författningsändringar.1565

Det svenska angreppssättet vid implementering har varit att ratificera inter-
nationella instrument för att behålla sin ställning inom den internationella 
gemenskapen, men sedan förklara instrumentets normer i harmoni med den 
existerande nationella rättsordningen.1566 Vid implementeringen av Europa-
rådets konvention ansågs inga åtgärder krävas för att förstärka det straffrätts-
liga skyddet för offren med hänvisning till tidigare diskussioner förda vid 
implementeringen av Palermoprotokollet. Att dessa två instrument avser 
skydda två skilda objekt beaktas aldrig, varför det stärkta skyddet i Europa-
rådets konvention gick förlorat vid den svenska implementeringen.

Vid den första förändringen av straffbestämmelsen om människohandel 
uttalades att de internationella instrumenten var avsedda att genomföras i 
flera rättssystem med olika rättskulturer och att den materiella rätten därför 
hade konstruerats för att kunna tolkas och anpassas in i varje nationellt sys-
tem.1567 Skillnader när det gäller politiskt inflytande, ekonomiska resurser, 
social status och tolkningsmöjligheter är alla betydelsefulla faktorer för att 
förklara eventuell brist på respekt, skydd och införlivande av mänskliga rät-
tigheter. Sådana samhälleliga fenomen går också att relatera till termer av 
makt.1568 Det svenska agerandet vid implementeringen av skyddet för män-

1564 Risse, Ropp och Sikkink, 1999.
1565 Se bl.a. SOU 2001:14, s. 431 f., prop. 2003/04:111, s. 17.
1566 Det gäller bl.a. ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av 
barnarbete mm. som Sverige tillträdde i juni 2001 och inte ansågs kräva några lagändringar. 
Se prop. 2000/01:93. Det gäller även FN:s konvention mot gränsöverskridande brottslig-
het som Sverige signerade och sedan gjorde bedömning att inga lagändringar krävdes. Se 
prop. 2002/03:146.
1567 Detta kom bl.a. till uttryck i FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet, artikel 11.6.
1568 Se Spång, 2009, s. 12 f., Evans, 2005, Falk, 2000, Donelly, 1989.
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niskohandelns offer kan förklaras som ett utnyttjande av internationella svag-
heter på grund av skillnader i politiska och ekonomiska resurser.

Istället för ett förstärkt rättsligt skydd till offer för människohandel i Sverige 
har en stor del av arbetet fokuserats på människohandelns uppkomstproblem 
med fattigdom och misär som finns i ursprungsländerna.1569 Sverige tycks 
fästa stor vikt vid att andra stater respekterar folkrätten och de mänskliga rät-
tigheterna vilket även har en säkerhetspolitisk grund för Sverige.1570 Förtryck 
och kränkningar av individens rättigheter anses ofta leda till instabilitet såväl 
inom som mellan länder och påverkar i sin tur internationell fred och säker-
het. Svenska åtgärder mot människohandel beskrivs därför som en del i Sve-
riges internationella arbete genom att med biståndsarbete försöka motverka 
fattigdom, bristande jämställdhet och bristande respekt för barnets rättigheter 
i ursprungsländerna. Arbetet är också starkt förknippat med bekämpning av 
prostitution i Östersjöområdet.1571 

Det svenska agerandet vid implementeringen av mänskliga rättigheter vad 
gäller skyddet för människohandelns offer i Sverige kan diskuteras och analy-
seras med inspiration av en statsvetenskaplig modell om socialisering. Model-
len förklarar villkoren under vilka omständigheter internationella principer, 
normer samt regler om mänskliga rättigheter genomförs på nationell nivå och 
anses generaliserbar oberoende av kulturella, politiska och ekonomiska skill-
nader mellan länder.1572 Den beskriver inte hur införlivning av internationella 
normer av mänskliga rättigheter ska kunna förbättras, men kan användas som 
en (del-)förklaring till nationella variationer och brister på framsteg.1573 Den 
svenska implementeringen av internationella instrument som berör skyddet 
för människohandelns offer kan, utifrån modellen, beskrivas i faser av förne-
kande, taktiska eftergifter, normativ status och regel-konsekvent beteende.1574

1569 UD, 2003.
1570 Se regeringens webbplats för de mänskliga rättigheterna i svensk utrikespolitik, http://
www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=68&module_instance=5&action=pod_show
&navid=66&subnavid=68&subnavinstance=5, information hämtad 2011-09-19.
1571 UD, 2003.
1572 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 2.
1573 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 34.
1574 Faserna är uppdelade i rubriker om: 1 förtryck (repression), 2 förnekande (denial), 3 tak-
tiska eftergifter (tactical concessions), 4 normativ status (prescriptive status) samt 5 regel-
konsekvent beteende (rule-consistent behavior). Se vidare Risse, Ropp och Sikkink, 1999, 
s. 6 samt Marsh och Payne, 2007.
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7.3.1 Förnekelse
Anledningen till att en stat inte efterlever en norm om mänskliga rättigheter 
kan vara förnekelse. Med förnekelse avses i dessa sammanhang en vägran att 
acceptera den internationella normens giltighet eller vägra se sig som en del av 
ett problem.1575 Det svenska förhållningssätt till människohandel kan i flera 
avseende beskrivas som ett förnekande av ett existerande problem.

Rikskriminalpolisen arbetade inte direkt med handel med människor före 
år 1997 och den svenska inställningen har varit att Sverige är förskonat från 
människohandel jämfört med andra länder. Rikskriminalpolisen, som tidi-
gare haft till uppdrag att uppskatta antalet drabbade av människohandel för 
sexuella ändamål i Sverige, för sedan år 2004 inte längre sådan statistik. Vid 
första inrapporteringen till den svenska rapportören meddelade flera polis-
distrikt att det inte förekom någon handel alls.1576 År 2003 uppskattades att 
mellan 400 och 600 kvinnor transporterats till Sverige för att utnyttjas i pro-
stitution.1577 En siffra som fortfarande används för att visa på omfattningen 
av människohandel i Sverige. Någon uppskattning för andra utnyttjanden har 
aldrig gjorts, trots att sådana fall konstaterats. I de nordiska grannländerna, 
där uppskattningar fortsättningsvis görs, har antalet offer för människohandel 
för samtliga ändamål sedan dess ökat markant.1578

Sverige är således ett av de länder som relativt sent uppmärksammade och 
också erkände existensen av människohandel, och då främst som ett resultat 
av en allt mer utbredd internationell oro.1579 Då människohandel inte ansetts 
utgöra problem i Sverige bedömdes inte heller några särskilda åtgärder krävas. 
Vid sådana situationer är det relativt enkelt för en stat att ingå internationella 
överenskommelser utan att för den skull åta sig någon större förpliktelse. 
Lagstiftningsåtgärder enligt internationella instrument kunde därför införas 
utan större inverkan på övriga systemet. Den svenska kriminaliseringen av 
människohandel har kritiserats för att vara ett direkt resultat av att Sverige 
vill förbättra internationellt samarbete istället för att motverka ett reellt pro-
blem.1580 I de fall människohandeln har uppmärksammats i Sverige gäller 
det främst handel med kvinnor för sexuella ändamål.1581 Övriga former av 

1575 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 24.
1576 RKP, Lägesrapport, 1999.
1577 RKP, Lägesrapport 6, 2004, s. 4 f.
1578 RKP, Lägesrapport 9, 2007, s. 4, RKP, Lägesrapport 8, 2006 och RKP, Lägesrapport 6, 
2004, s. 27.
1579 Se Andersson, 2010, s. 25 f., Askola, 2007, s. 3.
1580 Askola, 2007, s. 101.
1581 Jordan, 2002, s. 29.
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utnyttjande diskuteras sällan eftersom de inte anses utgöra något problem. Att 
flera offergrupper inte identifieras samtidigt som Sverige anser sig ge brottsof-
fer för människohandel ett straffrättsligt skydd visar på en fortsatt förnekelse 
av problemets förekomst i Sverige.

Internationella samfundet har dock möjlighet att utföra påtryckningar 
mot stater som brister i efterlevnad av mänskliga rättigheter, genom över-
talning och utkrävande av implementering, vilket inkluderar processer som 
”shaming”, isolering eller besvärande uttalanden och fördömanden för att 
förmå stater att ändra åsikter.1582 FN:s övervakningskommittéer har i flera 
fall framfört synpunkter och rekommendationer avseende vilken ställning 
konventioner om mänskliga rättigheter har i svensk rätt.1583

Internationella påtryckningar är ett viktigt verktyg för att uppnå efterlev-
nad och människorättsorganisationer påminner och kräver frekvent stater 
att efterleva mänskliga rättigheter.1584 Sverige anses vara särskilt sårbar vid 
påtryckning på grund av tidigare internationella åtaganden, och önskan om 
att upprätthålla en god ställning i internationella sammanslutningar.1585

7.3.2 Taktiska eftergifter
Den andra implementeringsfasen kan beskrivas som taktiska eftergifter. Stater 
som anklagas för bristande efterlevnad av de mänskliga rättigheterna anpas-
sar ofta sitt beteende efter påtryckningar genom taktiska eftergifter. Taktiska 
eftergifter innebär vanligen ett minimalt nationellt handlande för att anpassas 
till vad som anses nödvändigt enligt internationell standard utan att för den 
skull acceptera underliggande normer. Ändringarna är oftast kosmetiska istäl-
let för att ändra materiella regler.1586

Mänskliga rättigheter som direkt eller indirekt berör offren för människo-
handel har tillkommit genom instrument som existerade redan innan en 
definition av människohandel fanns. Därför har dessa redan implementeras 
i nationell lagstiftning utifrån de omständigheter som rådde då och således 
utan att beakta människohandelsproblemtiken. Det har sällan ansetts finnas 
något behov att se över redan implementerade internationella åtaganden i 
existerande lagstiftning, eftersom nationella regler antas överensstämma med 

1582 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 11.
1583 Se vidare SOU 2010:70, s. 163.
1584 Jordan, 2002, s. 29.
1585 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 23 f.
1586 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 12 och 25.
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överenskommelserna. Det förekommer fall då svensk lagstiftning fått ändras 
efter ändrade yttre förhållanden för att fortsatt efterleva kraven i ett inter-
nationellt instrument. Behov av förändrad lagstiftning framkommer när en 
översyn görs av lagstiftningen eller kanske främst genom att de internationella 
organ som övervakar att staterna följer överenskommelsen uppmärksammar 
brister i genomförandet på nationell nivå.1587

Vid den svenska implementeringen av internationella instrument om män-
niskohandel har sådana taktiska eftergifter gjorts efter internationell påtryck-
ning, troligen för att fortsatt vara respekterad inom det internationella sam-
fundet. Den dåvarande regeringens ställningstagande till att införa en särskild 
bestämmelse om människohandel baserades bland annat på att Sverige upp-
manats av FN:s kommitté för sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
att vidta särskilda åtgärder för att kriminalisera människohandel.1588 Därefter 
har, vid upprepade tillfällen, lagtexten ändrats för att öka samstämmigheten 
med internationella definitioner, delvis utan avsikt att ändra innebörden av 
den föregående bestämmelsen. Straffrättens förmåga att bidra till social för-
ändring är dock begränsad, och att endast införa och ändra regleringen kan i 
sig därför inte beskrivas som uttryck av förändrade värderingar.1589

På grund av taktiska eftergifter minskar vanligen internationella påtryck-
ningar, medan nationell lobbyverksamheter från olika aktivister och intresse-
grupper kan öka. Detta innebär att under en viss period kan påtryckningar 
komma både ovanifrån och underifrån.1590 Under denna period brukar även 
generell kritik mot regeringar öka eftersom nationella grupperingar tenderar 
att använda den internationella uppmärksamheten och tyngden av frågor om 
mänskliga rättigheter för att uppmärksamma även andra frågor.1591 Eftersom 
nätverk och politiska grupperingar som arbetar för mänskliga rättigheter växer 
och förändras snabbt, förväntar sig sällan stater den omfattning av påtryck-
ningar som de kommer att ställas inför. Utformningen av de taktiska eftergif-
terna underskattas därför ofta av stater som agerar utifrån förhållanden från 
den tid mänskliga rättigheter och nätverk därom var relativt svaga. Sverige 
har dock alltid varit känslig för påtryckning och reagerat eller agerat i tidiga 
skeden.

1587 SOU 2010:70, s. 144.
1588 Prop. 2001/02:124, s. 19. Se vidare Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 36 och 236, samt 
Staaf och Zanderin, 2007.
1589 Träskman, 1998, s. 373.
1590 Brysk, 1993, Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 25.
1591 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 26.
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I de fall kränkningar, eller ofullständig efterlevnad, av mänskliga rättigheter 
uppmärksammas av nätverk och politiska grupperingar nöjer sig sällan det 
internationella samfundet med taktiska eftergifter utan kräver att normer ska 
införlivas i bestående politiskt arbete samt bidra till en social förändring.1592

7.3.3 Normativ status och regelkonsekvent beteende
De två sista faserna i modellen är normativ status och ett regelkonsekvent 
beteende. För att en normativ status ska uppnås krävs att staten har ratificerat 
de internationella instrumenten om mänskliga rättigheter, institutionalise-
rat dessa normer i nationell rätt, etablerat en möjlighet för medborgarna att 
klaga på kränkningar, och erkänna giltigheten av normerna oberoende av 
målgrupp.1593

Sverige har ratificerat de relevanta instrumenten, infört bestämmelser i 
rättssystemet alternativt konstaterat normharmoni, med möjlighet för indivi-
der att föra talan. Det krävs dock också att lagstiftningsåtgärderna reflekterar, 
och är tillämpningsbara, på verkliga omständigheter samt fyller en funktion 
i redan existerande regelverk. Det räcker således inte att till exempel kopiera 
en definition som är uppbyggd efter politiska ambitioner snarare än rättsliga 
effekter.1594

Huruvida den svenska regeringen erkänner giltigheten av normerna i de 
internationella instrumenten om mänskliga rättigheterna som berör skyddet 
för samtliga grupper av människohandelns offer är inte klart. Offer för män-
niskohandel behandlas olika i Sverige både beroende på vilken offerkategori 
de tillhör samt vilket utnyttjande de blivit utsatt för. Trots olikheter så har de 
blivit utsatta för brottet människohandel och har därmed rätt till likvärdig 
behandling. Offer som utnyttjas för sexuella ändamål har uppmärksammats 
såväl politiskt, rättsligt som medialt. Andra offer för människohandel har 
dock inte varit föremål för samma politiska och rättsliga åtgärder.1595 Under 
de senare åren har thailändska och bulgariska bärplockare förts till Sverige 
efter att de försatts i skuldslaveri. Bärplockarna har inte fått lön och tvingats 
arbeta under usla förhållanden i intensiva perioder utan möjlighet att bli 
skuldfri. Deras situation kan på flera sätt liknas med det som Dangoule blev 
utsatt för, bortsett från själva utnyttjandet.1596 Bärplockarna identifierats dock 

1592 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 27–31.
1593 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 29.
1594 Gallagher och Holmes, 2008, s. 323, se också Borg Jansson, 2013 som liknat implemen-
teringen av definition av människohandel vid en ”legal transplant”.
1595 Mörner, 2010, s. 209.
1596 Under hösten 2013 tog dessutom en av bärplockarna sitt liv, likt Dangoule, då han inte 
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sällan som offer för människohandel utan ärendena behandlas främst under 
arbetsrättslig lagstiftning och deras rättsliga skydd blir därmed ett annat.

Den svenska implementeringen av internationella instrument om männi-
skohandel gjordes genom flera, delvis parallella, utredningar.1597 Detta har 
medfört att ansvaret att utreda vissa frågor varit otydligt. Frågan om det 
specifika skyddet för människohandelns offer har korshänvisats mellan olika 
utredningsprocesser, vilket medfört att delar av det internationella rättsliga 
skyddet för människohandelns offer aldrig beretts. Så även om svensk lagstift-
ning kan anses stå i överensstämmelse med slutna överenskommelser kvarstår 
arbete innan Sverige fullt ut lever upp till sina uttalade mål och internationella 
förpliktelser. Detta gäller särskilt offrens straffrättsliga skydd.1598

På grund av straffrättens normrationella karaktär har det ansetts vara av 
särskild vikt att vid implementering till straffrättsliga bestämmelser ta hänsyn 
till underliggande intentioner i de internationella överenskommelserna för att 
undvika en situation där lagstiftningens effekter går emot den internationella 
avsikten.1599 I den svenska implementeringen av internationella instrument 
om människohandel tycks dock inte intentionerna med de internationella 
instrumenten ha beaktats. Detta har kommit att leda till en situation där den 
svenska intentionen att tillvarata offrens mänskliga rättigheter inte kommit 
till uttryck i lagstiftningen. Istället kan andra internationella intressen märkas 
vid såväl lagstiftningen som vid tillämpningen, dock inte uttalat.

Internationella aktörer är ofta tillfreds när stater kan visa på acceptans 
genom normativ status och ser inte länge anledning till påtryckning.1600 
Svensk lagstiftning om människohandel uppfyller internationella överens-
kommelser i den mån de innebär ett konkret åtagande, och i de delar inter-
nationella instrument kräver faktiska lagstiftningsåtgärder har sådana också 
införts.1601 I annat fall har åtgärder införts genom kosmetiska eftergifter för 
att tillgodose det internationella samfundet och uppfylla de krav som ställs 
där utan att innebörden ändrats. Sverige kan sedan visa på ett regelkonsekvent 

ansåg att han kunde återvända hem skuldsatt och förnedrad. Någon vidare uppmärksam-
het ådrog sig dock inte denna händelse. http://www.dn.se/ekonomi/barplockare-tog-sitt-liv/, 
information hämtad 2013-09-25
1597 En anledning till detta kan vara den svenska till vis del monistiska synen på instrument 
från EU som i enlighet med RF bestämmelser ändå måste godkännas för implementeringen. 
Se vidare Asp, 2002, s. 39, se också Cameron, 2002, s. 148.
1598 Jfr Jonsson, 2005, s. 9.
1599 Se Asp, 2012, s. 58 och 68. Se också Borg Jansson, 2013, s. 184.
1600 Risse, Ropp och Sikkink, 1999, s. 33.
1601 Se t.ex. prop. 2002/03:146, s. 56.
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beteende som inte kan klandras internationellt utifrån de instrument som 
lagts till grund för regleringen.

Således är det främst frågan om erkännandet av mänskliga rättigheter som 
blir avgörande för hur, och vilka målgrupper som den svenska rättsliga regle-
ringen av människohandel faktiskt skyddar.

7.4 Behov av rättsliga förändringar
Anledningen till att Sverige ansåg sig kunna införa en straffbestämmelse om 
människohandel utan erforderlig beredning var att företeelsen inte ansågs 
vara vanligt förekommande i svensk kontext. Som förklaring till detta har 
Sverige vid upprepade tillfällen framhållit sexköpslagens betydelse i arbetet 
mot såväl prostitution som människohandel och har låtit lagstiftningen ”gå 
på export”.1602 I flera andra länder har också sexköpslagen diskuterats som en 
möjlig lösning på problemet med såväl prostitution som människohandel, 
och bland annat Norge och Island införde liknande regleringar år 2009. Även 
på Irland och i Frankrike diskuteras införandet av liknande lagstiftning. Det 
saknas dock uttryckligt stöd till uppfattningen att sexköpslagen haft inver-
kan på arbetet mot människohandel i Sverige.1603 Genom en obalans i hot-
bildsanalysen, kopplingen mellan människohandel och prostitution samt den 
snäva föreställning av vad som kännetecknar offret kommer flertalet fall av 
männi skohandel att förbises, med offer som fortsatt blir osynliga och förlorar 
det (straff-) rättsliga skyddet.

Det finns en allmän skepsis till hur stater praktiskt har genomfört, eller 
undvikit att genomföra, mänskliga rättigheter. Det har också uppmärksam-
mats att Sverige inte efterlever de mänskliga rättigheterna genom det sätt de 

1602 Ett uttryck som lanserades av Lindwall i DN, efter att EU-ministern Birgitta Olsson 
och EU-parlamentarikern Anna Hedh låtit uttrycka sådant önskemål, publicerad 2012-06-10 
07:19, se också Holmes, 2010, s. 14.
1603 Se dir. 2008:44, s. 3. Se även FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvin-
nor som i sin rapport år 2001 uppmanande den svenska regeringen att utvärdera sexköps-
lagens effekter. Även FN:s speciella rapportör för våld mot kvinnor rekommenderade i sin 
rapport år 2007 att genomföra en heltäckande, oberoende utredning av sexköpslagen och 
bl.a. dess påverkan på människohandel. I Norge har de politiska diskussionerna gått vitt isär 
om förbudets effektivitet och effekt för de prostituerade varför förslag om att slopa lagen 
har lagts. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10072003. 
Forskaren Guri Tyldum hävdar till och med att den norska sexköpslagen främjar människo-
handeln, se http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10052343, 
information hämtad 2013-10-02. Några liknande diskussioner har inte först i Sverige men 
kan komma att sätta stoppa för Sveriges export av den svenska modellen att motverka män-
niskohandel.
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idag implementeras.1604 Internationella rättsliga åtgärder som inte angetts 
med klara medel har vid flertalet fall implementerats i Sverige genom konsta-
terad normharmoni.1605 Lagstiftaren har alltså i regel ansett att den svenska 
lagstiftningen redan uppfyller konventionens krav och att inga särskilda åtgär-
der varit behövliga inför ratificeringen av dessa konventioner. Dessa imple-
menteringar har således inte heller föregåtts av några avvägningar eller andra 
prövningar mellan intressen, mål eller medel.

I jämförelse med andra rättssystem anses svensk lagstiftning generellt sett 
ge brottsoffer en relativt stark processrättslig ställning och brottsoffer i Sve-
rige sägs ha ett gott rättsligt skydd.1606 För att erhålla detta rättsliga skydd 
måste dock offren först identifieras och sedan inta en målsägandeställning 
vilket visat sig vara ytterst problematiskt för människohandelns offer. Då 
männi skohandel inte anses vara vanligt förekommande i Sverige finns inte 
heller tydliga incitament till att försöka identifiera offer. Att människohandel 
inte ansetts utgöra ett problem i svensk kontext, samtidigt som brottsoffer 
beskrivs inneha en stark ställning i den svenska rättsprocessen har inneburit 
att implementeringarna av de internationella instrument som avser att skydda 
människohandelns offer inte ansetts nödvändiga att beakta i någon större 
omfattning.

Istället för att ange specifika åtgärder för nationellt handlade anges att stater 
vid implementeringen av internationella överenskommelser respekterar de 
mänskliga rättigheterna. Att respektera rättigheter handlar i hög grad om att 
inte begränsa utövan det på ett illegitimt sätt och har ansetts betona en pas-
siv skyldighet för staten. Enkelt uttryck innebär respektera att avstå från att 
störa eller inskränka åtnjutandet av rättigheter. Åtaganden om mänskliga rät-
tigheter anses dock även bestå av att skydda och uppfylla åtgärder till förmån 
för individen. Det inkluderar också en skyldighet att skydda individen från 
kränkningar av tredje part. Att uppfylla de mänskliga rättigheterna betyder 
att vidta åtgärder för full realisering av rättigheterna.1607

Såväl rättsligt bindande som icke-bindande internationella instrument 
som anger rättigheter för människohandelns offer beskrivs ha genomgått 
stora framsteg i teorin, men i flera delar av världen har lite skett i prakti-
ken.1608 Även om verkställbara rättigheter erkänns, kan de därför vara otill-

1604 Goodey, 2005, s. 130. Sverige får återkommande kritik från FN:s kommittéer om den 
implementeringskultur som tillämpas. Se vidare Abiri, 2009, s. 182 f.
1605 SOU 2010:70, s. 140 ff.
1606 Se bl.a. prop. 2009/10:152, Granström, 2012, s. 142, Landström, 2011, s. 16.
1607 Spång, 2009, s. 17, se också remissutlåtande Dnr LUR 2010/95 till SOU 2010:70, s. 3.
1608 Goodey, 2005, s. 149.
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gängliga för vissa grupper av offer såsom offer från socialt ojämlika grupper 
vars intressen har marginaliserats.1609 

För att realisera de mänskliga rättigheterna i arbetet mot människohandel, 
och därmed tillgodose ett rättsligt skydd för offren, måste kriminaliseringen 
av människohandlarna och förebyggande arbete behandlas mer jämlikt. Sve-
rige har främst betonat de rättigheter som är att anse som en orsak till män-
niskohandeln i ursprungsländerna och inte de rättigheter som kränkts för 
offren som en konsekvens av handeln. Detta innebär att motverkande åtgär-
der måste vidtas inom andra områden än enbart straffrätt, med målet att för-
hindra kränkningar av mänskliga rättigheter.1610 Eftersom det vid implemen-
teringen av instrument om mänskliga rättigheter ofta konstaterats föreligga 
normharmoni finns dessutom endast ett fåtal hänvisningar till internationella 
åtaganden om de mänskliga rättigheterna i svensk lagstiftning Ett helhets-
grepp om införlivningen saknas, samordningen är begränsad och anknytning 
till konventionerna om mänskliga rättigheter svag.1611

Det anses finnas anledning att tydligare lyfta fram de mänskliga rättigheter-
na i lagstiftningsprocessen liksom i rättstillämpningen. Därför har det bland 
annat föreslagits att bestämmelser som uttryckligen hänvisar till de mänskliga 
rättigheterna förs in, med ett förtydligande syfte, i flera befintliga lagar. En 
sådan struktur skulle kunna medföra att rättigheternas roll i svensk lag tydlig-
görs och stärks, och innebära att instrumenten om mänskliga rättigheter får 
en mer framskjuten roll i lagstiftning om människohandel.

Genom att definiera människohandel som en kränkning av de mänskliga 
rättigheter utan att rättsligt konkretisera detta har de mänskliga rättigheterna 
använts som en kappa kring de lagstiftningsåtgärder som ansetts nödvändiga. 
De mänskliga rättigheterna borde, åtminstone, få samma centrala position 
i den svenska inrikespolitiken som de har i utrikespolitiken, och därmed i 
regleringen av människohandel.

1609 Wolhuter, 2009, s. 119.
1610 Rijken och de Volder, 2009, s. 50.
1611 SOU 2010:70, s. 303.
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Human trafficking is a cruel exploitation of often already vulnerable indi-
viduals and a violation of their human rights. Human trafficking is also a 
threat to state security as a component of transnational organized crime and 
illegal migration. Human trafficking is not a new phenomenon but has been 
conducted around the world for centuries and has long been a subject of 
international cooperation. The trade, and the international cooperation, has 
however changed over time in terms of who has been bought or sold, for what 
purpose, and by whom. During the past 15 years, the phenomenon has been 
the subject of extensive public policy and legal debate because of its growing 
scale and harmful consequences. The injuries and threats caused by human 
trafficking have been understood to compromise foremost national, regional 
and global interests. The threats can be categorized as directed against two 
different protected parties, namely the state and the individual.

What type of trade has been prohibited in a country or region has varied 
depending on prevailing political positions and social norms. Depending on 
the interests that were considered worthy of protection in a particular time 
or context, different measures came into use. It is the depiction of threats or 
victims that determines what actions and legal measures are considered neces-
sary. For example when the problem has been defined as moral, criminal, or 
a threat to society, the international community has chosen a solution that 
involves control or punishment. When the problem has been defined as social 
or as a violation of human rights, the strategy has instead been one of empow-
erment, for example to reduce poverty, unemployment and discrimination.

International agreements to regulate the trade in human beings have histor-
ically had a major impact on domestic law. Sweden introduced, for example, 
in accordance with its international obligations, a penal provision applicable 
specifically to human trafficking in 2002. Sweden is regarded primarily as a 
transit and destination country for human trafficking. This means that the 
victims are brought to Sweden to be exploited in Sweden, or to be passed on 
and exploited in another nearby country. The expressed aim of the offense of 
human trafficking in Swedish legislation was that victims thereby would have 
an enhanced protection. Initially the Swedish penal provision only applied to 
sexual exploitation. After a rule change in 2004 the provision was extended 
to include other exploitations as international obligations required. In 2010 
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additional changes were made to the provision in order to, among other 
things, increase the efficiency of its application. 

This thesis analyzes international and Swedish legal action against traffick-
ing in human beings from a victimological perspective. The overall aim is to 
examine and analyze whether trafficking victims have received an enhanced 
criminal protection in Swedish regulation through the implementation of 
international instruments. The victimological perspective provides guidance 
on whom should be regarded as victims and what their rights are. To define 
who is considered a victim of trafficking and given protection under criminal 
law, both international and national legal definitions of the crime are ana-
lyzed. Victims’ rights to protection can be divided into the need of protection 
from becoming a victim and the need of protection for those who have already 
been exposed to crime. The need of protection from becoming a victim calls 
for preventive measures while the protection of those who are already exposed 
to crime can be defined as victim-centered measures.

International legal actions against human trafficking
In international law, states are the primary subjects creating agreements to 
regulate common interests. Combating threats to state security is the pri-
mary interest addressed through international cooperation. The international 
actions that have been taken to combat human trafficking can essentially be 
attributed to three primary threats: prostitution, illegal migration and trans-
national organized crime. While national security has mainly been prioritized 
in legislating to combat human trafficking, other interests such as the political 
and social interests outlined within this thesis have also been seen as worth 
protecting. Nonetheless, in recent years states have agreed to work against 
human trafficking mainly through criminalization to address threats against 
state security.

There have however been changes to the concept of security, including a 
shift of focus to individuals instead of states, resulting in a new approach to 
international cooperation. The traditional view of state security primarily 
focused on military defense and similar repressive measures, and only second-
arily on strengthening human security. Human security is defined as preven-
tive measures to protect individuals. It can be of use to protect individuals 
from being subjected to trafficking, especially among individuals belonging 
to vulnerable groups perceived to be at increased risk. To see trafficking as a 
threat to human security makes it possible to see the problem from a differ-
ent perspective, where preventive social, political and health concerns can 
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be raised. Such an approach means seeing not only beyond the state to the 
individual victim, but also beyond the individual victim, to the consequences 
for society from human trafficking as a whole. Human trafficking should then 
be addressed via measures that create greater equality, combat poverty and 
discrimination, and promote social justice. 

What rights should be given to the victims of human trafficking is still 
substantially each state’s choice, as states remain the primary subject of inter-
national law. It is the states’ political will that ultimately determines both the 
creation and the realization of protection for trafficking victims. Depending 
on how an instrument is designed and the context in which it is created, dif-
ferent conditions arise for national implementation. These conditions may 
arise from, for example, the organization through which the agreement was 
created, which issues or areas of the law the instrument covers, which interests 
and which objects are protected, which specific measures must be imple-
mented, and the legal dignity of the instrument and of the norms included.

Trafficked persons have a relatively extensive international protection, 
through, to some extent, international law and EU law regulations, but 
mainly through human rights set forth in global and regional international 
instruments. Most of these rights, however, only specify protection of certain 
groups such as women and children, or those exploited for sexual purposes. 
The majority of human rights effect preventive efforts to protect potential 
victims of trafficking. They are described as soft law agreements without spe-
cific means prescribed, but instead they state goals for states to strive towards. 
Given the specified aims, states are to find their own ways to achieve them. 
Without concrete means these instruments are easy for the states to accept, yet 
difficult to implement in national law. The rights set forth in such instruments 
are thus not claimable rights but rather political objectives that states should 
strive to achieve. Some human rights instruments or provisions include, in 
contrast, victim-centered measures designed to support and assist those who 
have already been exposed to crime and often categorized as legal rights which 
may be claimed by individuals. Since these measures only recognize those 
already exposed to crime, however, they are seldom preventive, unlike sev-
eral other human rights provisions concerning potential victims of traffick-
ing. Such victim-centered measures are also not common in international 
 instruments. 

International instruments usually become enforceable only after being 
incorporated into the national legal system. There has been a continuous 
balancing of the measures against human trafficking designed to counter 
threats to state security and those designed to help the exploited in need of 
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protection. Overall, it can be concluded that states for some time have had 
a strong interest in combating human trafficking, as such, without specific 
consideration of the victims. Historically cooperation regarding state secu-
rity and political preferences have had a bigger impact than cooperation on 
trafficking in persons based on human rights. Resultantly states have had 
great opportunity to act independently according to their interests, and indi-
vidual protection can now therefore be said to be dependent on each state’s  
political will.

Sovereign states are basically free to choose which international agreements 
to sign and also how they are subsequently implemented nationally. Compli-
ance is a product of a rational cost-benefit analysis with the calculation based 
on national interests. States implement international regulations if and when 
they are perceived to be in their immediate or long-term interest. States’ resis-
tance to international interference in the implementation of human rights 
protections has been greater than on other international issues. It is therefore 
important to describe the factors that determine which international stan-
dards are implemented. It is assumed that states implement international 
norms more effectively if they are clear, unambiguous, and specify in detail 
what national measures are required to meet agreed obligations. The more 
international agreements that regulate a certain issue, the greater the indi-
vidual state’s ability to implement its own interests via picking and choosing 
which international agreements to sign. Although sovereign states in many 
respects can choose which international agreements they sign the choice is 
also affected by current events, trends and the evolution of pressure from 
other players regarding which agreements that states accede to and also how 
they are then observed. States may enter into international agreements to be 
included in a broader international context. The implementation of interna-
tional instruments in these cases may be linked to the identity states may wish 
to maintain or establish within the international community. The identity, 
either inside or outside the community, then becomes critical to a state’s abil-
ity to cooperate with other states. 

Compliance with existing human rights provisions has become one of 
the factors that determine if a state is to be included in such international 
community or not. States often ratify human rights instruments hoping to 
gain credit or recognition for their efforts at international cooperation. Their 
implementation of human rights is therefore made more frequently as part of 
their socialization among states, compared to their implementation of other 
international instruments. States seeking to join the EU are one example. In 
the EU, formal and informal rules regarding human rights protections are 
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requirements with which Member States and potential Member States have 
to comply. Even though human rights might be of importance in determining 
whether or not a state is to become a member of the EU, however, the EU’s 
primary interest is not the protection of human rights. When it comes to 
actions against human trafficking the EU has to a large extent based them not 
upon threats to individuals’ human rights but rather upon threats to Member 
States’ security imposed by irregular migration. 

Swedish legal actions against human trafficking
The Swedish legislation on trafficking is based on a number of international 
instruments created from notions of protecting various interests. Legislation 
in any state is influenced by the social context in which it is enacted. For 
example, the changes in Sweden’s approach to security and the need for indi-
vidual protection were crucial factors during the drafting of its penal measures 
implemented to combat human trafficking. As demonstrated by the Swedish 
example, the interplay between policy objectives, legal obligations and the 
need for implementation by legal means generally determines if and how 
national implementation of international instruments on human traffick-
ing is carried out. Without national legal initiatives to help victims of these 
global crimes, their needs remain unmet. The Swedish legislator thus had, and 
continues to have, the important task of taking into account and weighing 
different interests. The legislator played, and will continue to play, a crucial 
role for how victims’ rights and protection are utilized.

Criminalizations in the Swedish context can be done to safeguard different 
interests and protect various actors, including both the state and the victim. 
The question posed here is whether it is possible within the scope of Swed-
ish criminal law to protect multiple actors simultaneously, and if not, which 
actor has been prioritized when it comes to the penal provision against human 
trafficking? 

The Swedish interest tradeoffs pertain partially to which instruments are 
considered by the legislator and then how these are weighted materially. Such 
assessments show how certain interests were reviewed and prioritized in the 
Swedish legislation. The Swedish implementation of international instru-
ments on human trafficking has largely come to be through implementa-
tion of the EU’s instruments addressing human trafficking. The UN Palermo 
Protocol also played an important part in the criminalization of human traf-
ficking in Sweden. The Palermo Protocol is of traditional security character 
and was created in symbiosis with the UN convention aimed at combating 
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transnational organized crime. This evidence further supports the thesis that 
human trafficking has mainly been treated as a threat to state security in the 
Swedish legislation. The Swedish legislation against human trafficking has 
thus primarily been built upon international instruments that have a primary 
purpose of protecting national security. These instruments are organized and 
drafted in such a manner that the victims’ interests are not significantly con-
sidered. The question then becomes whether the threats that the international 
instruments intend to counteract are consistent with the interests the Swedish 
legislation is alleged to protect.

To justify a criminalization in a Swedish context human trafficking must 
be seen as a real threat which can lead to injuries. Migration and organized 
crime do not in themselves constitute sufficient threats in a Swedish context 
which would justify introduction of a new a penal provision against human 
trafficking. In Sweden, human trafficking has been treated as part of a pros-
titution problem that is believed to cause social harm. Generally prostitution 
is not in itself considered to constitute sufficient grounds to impose a penal 
provision against trafficking, thus Sweden has not assumed such international 
obligations. Describing human trafficking and prostitution as gender issues 
with a focus on women’s vulnerability and subordination in society, moral 
implications, and social harm has not worked to sufficiently justify criminal 
legislative measures. The criminal law provision that was implemented was 
instead justified as preventing organized criminals from establishing them-
selves in Sweden. This focus on future events is difficult to reconcile with a 
criminal ideology that is fundamentally based on a concept of fair propor-
tionality between crime and punishment. In a proactive measure there are 
not any harmed victims to consider, only prospective victims. To introduce a 
preventive regulation leaves limited room to consider the protection of those 
who actually fall victim to crime.

Human trafficking has, however, been described by the Swedish legislature 
as a serious violation of victims’ fundamental rights and freedoms. The intro-
duction of the offense of human trafficking in Swedish legislation emphasized 
that victims thereby would have enhanced protection. In Sweden, victim-cen-
tered measures are known to be of a relatively high standard. Crime victims 
in Sweden are said to have a strong position compared to in other countries. 
The protection through criminal law available in the Swedish legal system can, 
however, from a victim’s perspective, generally be described as limited. Redress 
is the only right which the criminal law is able to accommodate. The victim’s 
interests have always been weighed against other interests such as the perpe-
trator’s right to legal certainty, careful criminal procedure, and other such 
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societal interests. Recognizing the large variety of measures taken to improve 
the care of victims of crime and to strengthen their position in lawsuits, it has 
been noted that Sweden already meet international standards for protection 
and assistance to victims of trafficking. The instruments designed specifically 
to provide protection for trafficking victims have sometimes been mentioned 
during the legislative process, but in most cases have been implemented only 
by so-called ascertained norm harmony. So, even though there are many inter-
national instruments that are designed to protect victims of trafficking, they 
have not made a major impact on the Swedish criminal law.

The introduction of new or reinforced criminal laws have more frequently 
been used as an expression by the politicians at the national level of their 
ability to take action on complex issues. The Swedish implementation of 
international instruments relating to the protection of victims of trafficking 
can be described in stages of denial, tactical concessions, normative status and 
rule consistency. The Swedish approach to implementation of human rights 
for protection of trafficking victims in Sweden has been to ratify international 
instruments to maintain its position within the international community, 
but to explain that the instruments’ standards are already in harmony with 
the existing national legal system. These implementations have thus not been 
preceded by appropriate legislative preparatory works including evidence of 
a balancing of interests, objectives and means. There were no proper threat 
assessments done before the introduction of the Swedish penal provision on 
human trafficking, and criminalization was justified only on the basis of inter-
national agreements.

The enforcement of the Swedish human trafficking penal provision has 
proved problematic. Only a few cases of human trafficking have been brought 
to court and even fewer have led to guilty verdicts. In most cases, prosecu-
tors have removed the charges of trafficking and instead come to classify the 
crimes as pimping or aggravated pandering instead of trafficking in human 
beings. Bringing together human trafficking and prostitution, by placing 
laws within the Sex Purchase Act, is problematic because these criminal laws 
involve protection of different primary interests and victims have different 
roles in the investigation and litigation process. From a victim’s perspective, 
the categorization of the crime is crucial because the status of plaintiff, as 
is required for the possibility for financial redress and other legal rights, is 
assessed in Sweden by how the offense is classified. It is therefore important 
for the victims of human trafficking to be identified and categorized correctly 
in order to be defined as plaintiffs and obtain protection under criminal law. 
Getting trafficking victims identified as crime victims depends on how human 
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trafficking and its victims have been perceived in the law and in society. In 
order for a phenomenon to be treated as a human trafficking process and vic-
tims to obtain the status of plaintiff, prosecutors and courts must have good 
knowledge of how this crime is committed, of the situation of victims, but 
also of the their own biases. 

International and Swedish focus on the protection of victims and wit-
nesses has come to be part of the criminalization strategy that will lead to 
more charges instead of becoming an end in itself. Based on this approach, 
it is not crucial how a phenomenon is categorized, as long as it is possible to 
prosecute the perpetrators. With such criminal process efficiency in focus, the 
victims’ and plaintiffs’ rights and obligations only become secondary motiva-
tions for prosecutors. This may mean that instead of achieving victim status 
and being considered as injured parties, the harmed parties will be heard dur-
ing the investigation only as witnesses, and may for that reason not be able 
to claim their rights. They then have not been able to assist the prosecution 
as plaintiffs, to claim compensation under the criminal process, or to obtain 
the assistance of counsel.

The Swedish strategy for combating trafficking and protecting victims is 
primarily targeted towards international development and human rights pro-
tection of the trafficking victims in countries of origin. These measures are 
not victim-centered but preventive. By counteracting poverty and gender 
issues, targeted people, mainly women and children, are made less vulnerable 
to traffickers. Those who are victims of trafficking in Sweden, by contrast, 
have not been deemed to require special measures for support, protection and 
restoration. This thesis concludes that there is a gap between the law’s motives 
and outcomes. While the primary interest served via the penal provision on 
human trafficking is said to be the victim’s, there are also more powerful 
political interests behind the provision. When a law is not considered effec-
tive, additional measures can be taken to compensate for such a gap. Such 
actions in this case would consist of, among others, amendments to the Aliens 
Act, amendments to certain criminal provisions regarding sexual offenses, and 
establishment of certain action plans. 

Victims thus have lost essential elements of protection due to Sweden’s 
weak implementation of several international instruments against trafficking 
in human beings, and its attempt to bring together the legal protection of 
multiple interests in one penal provision. Sweden has justified the introduc-
tion of the penal provision without adequate legislative research and written 
preparatory work with the explanation that human trafficking is not a com-
mon phenomenon. Since human trafficking is not regarded as a problem in 
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the Swedish context, and the victim is viewed as having a strong position in 
the Swedish judicial process, the implementations of the international instru-
ments designed to protect victims of trafficking have not been considered 
necessary to take into account to any great extent. Because human trafficking 
is not considered to be common in Sweden, there is also not any incentive to 
improve systems for identification of potential victims. 

This thesis concludes that Sweden is not complying with existing human 
rights provisions in the way it is currently implementing them. By defin-
ing trafficking as a violation of human rights without concrete, specific legal 
consequences, Sweden has used human rights as a coat around the legislative 
measures it has deemed necessary and implemented on other grounds. The 
effective protection of those who are trafficked has thus been limited. Human 
rights should, at least, have the same central position in the Swedish domestic 
politics as they have in foreign policy, and thus in the regulation of human 
trafficking.
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Revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Per-
sons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, A/AC/.254/4/
Add.3/Rev.4

Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskri-
dande organiserad brottslighet, A/Res/55/25 of 15

Protocol against the Smuggling of Migrants by land, sea and air, supple-
menting the United Nations Convention against Transnational Organi-
zed Crime) A/Res/55/25 of 15 November 2000

Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av han-
del med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas 
konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet, A/Res/55/25 of 15

FN:s generalförsamlings resolution 65/234 om uppföljningen av den inter-
nationella konferensen om befolkning och utveckling efter 2014, decem-
ber 2010

UN Human Rights Council resolution 16/12, March 2011

ILO
ILO konvention nr 29 om förbud mot tvångs- och straffarbete, 1930
ILO Convention no 97 on Migration for Employment, 1949
ILO konvention nr 105 angående avskaffande av tvångsarbete, 1957
ILO konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete, 1973
ILO konvention nr 143 om migrerande arbetstagare, 1975
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ILO konvention nr 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att 
avskaffa de värsta formerna av barnarbete, 1999

ILO, A future without Child Labour, 2002
ILO, Forced labour, migration and trafficking, 2002
ILO, A Global Alliance against Forced Labour: Global Report under the 

Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work, 2005

Annat material från FN
The Suppression of Slavery, Momorandum submitted by Secretary-General” 

(1951) UN Doc ST/SOA/4, United Nations Publications Sales No 1951.
XIV.2

UN Department of International Economic & Social Affairs, Study on Traf-
fic in Persons and Prostitution, U.N. Doc. ST/SOA/SD/8, U.N. Sales 
No. 59.IV.5, 1959

UN Secretary-General, Interim report on Apartheid as a collective form of 
slavery. United Nations Economic and Social Council; Sub-Commission 
on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities; Working 
Group on Slavery; 5. Session Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.2/5, 1979

UN ESCOR, 28th sess, Supp. No. 5, at 56-61, U.N. Doc. E/CN.6/642, 1980
ECOSOC, Slavery, Report prepared by Benjamin Whitaker, Special Rap-

porteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and 
Protection of Minorities, updating the Report on Slavery submitted to the 
Sub-Commission in 1966 (1984) UN Publication Sales No E.84.XIV.1

FN:s handlingsplan från den internationella konferensen om befolkning och 
utveckling i Kairo, den 13 september 1994, A/CONF.171/13.

Draft Programme of action for the prevention of traffick in persons and the 
exploitation of prostitution of others. Report to the Secretary General, 
Commission on Human Rights Fiftieths session, (E/CN.4/Sub.2/1991/41, 
annex I) E/CN:4/1994/71

The Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood, report 
presented 1995

UN Committee on the Rights of the Child, General Guidelines for Periodic 
Reports (1996) UN Doc CRC/C/58

UNGA, Report of the World Conference against racism, racial discrimina-
tion, xenophobia and related intolerance, 2001 UN Doc A/CONF.198/12 
(30)

UNGA, Agenda for Protection, Addendum (2002) UN DocA/AC.96/965/
Add.1, 11.
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UNCHR Res 44 (1999) UN Doc E/CN.4/RES/1999/44(3)
UN Human Rights Council, Report on the sale of children, child prostitu-

tion and child pornography / submitted by Ms. Ofelia Calcetas Santos, 
Special Rapporteur, 1999, UN Doc E /CN.4/1999/71 (5),

Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the 
negotiation of the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime and the Protocols. A/55/383/Add.1.

United Nations High Commissioner for Human Rights, Observations by 
the UNHCHR and the UNHCR on the Proposal for a EU Council 
Framework Decision on Combating Trafficking in Human Beings. COM 
(2000) 854 final /2 –CNS/2001/0024, Proposal for a Council Frame-
work Decision on Combating Trafficking in Human Beings, 21.12.2000.

Human Rights Committee, General Comment 28, Equality of rights bet-
ween men and women (article 3), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 
(2000).

UNCHR Report of the Special Rapporteur on violence against women, its 
couses and consequences, Ms. Radhika Coomarswamy, on trafficking 
in women, woman’s migration and violence against women (2000) UN 
Doc E/CN.4/2000/68

UNCHR, Report of the Special Rapporteur, Ms. Gabriela Rodríguez Pizar-
ro, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 
2000/48 (2001) UN Doc E/CN.4/2001/82 (2)

ILO, A Future without child Labour (ILO, 2002) (25)
UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecu-

tion within the context of art 1A(2) for the 1951 Convention and/or its 
1967 Protocol relating to the status of Refugees, (2002) UN Doc HCR/
GIP/02/01 (6)

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General 
Recommendation 19, Violence against women (Eleventh session, 1992), 
U.N. Doc. A/47/38 at 1 (1993), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 243 
(2003).

UN Human Rights Council, Report on the sale of children, child prostitu-
tion and child pornography with Commission on Human Rights Resolu-
tion 2002/92/ submitted by Mr. Juan Miguel Petit, Special Rapporteur, 
2003, UN Doc E/CN.4/2003/79

UN Commission on Human Security Report: Human security – now, 2003
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Conven-

tion against Transnational Crime and the Protocol Thereto. UNDOC, 
Divisions for treaty affaires, United Nations, New York 2004
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UN Commission on the Human Rights, session 61, 11 February 2005, 
E/ CN.4/2005/NGO/66

UN Human Rights Council, Report on the sale of children, child prostitu-
tion and child pornography / submitted by Mr. Juan Miguel Petit, Special 
Rapporteur, 2006, UN Doc A/HRC/4/2006/31

UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No 6, in 
Note by the Secretariat, Compilation of General Comments and General 
Recommendations Adopted by Human rights Treaty Bodies, 8 May 2006 
UN Doc HRI/GEN/1/Rev.8, 407

UNCHR, Report submitted by Ms. Gabriela Rodríguez Pizarro, Special 
Rapporteur on the human rights of migrants, Addendum, Burkina Faso’ 
(2006) UN Doc E/CN.4/2006/73/Add.2 (95)

Promotion and Protection of all human rights, civil, political, economic, 
social and cultural rights including the right to development. Gene-
ral Assembly Distr. GENERAL A/HRC/10/16, February 2009, Report 
submitted by the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially 
women and children, Joy Ngozi Ezeilo

Joy Ngozi Ezeilo, FN:s speciella rapportör om människohandel rapport till 
generalförsamlingen, 20 februari 2009, A/HRC/10/16

Europarådet
Primära källor
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, 87 UNTS 103, ETS No. 5
Europarådets resolution (78)29 om harmonisering av medlemsstaternas lag-

stiftning ifråga om avlägsnande och transplantation av ämnen av mänsk-
ligt ursprung, som antogs av Europarådets ministerkommitté den 11 maj 
1978

Recommendation no R (85) 11 on the victims position in the framework of 
criminal law and procedure, 1985

Europarådets rekommendation 11 (1991) om sexuell exploatering, porno-
grafi, prostitution och handel med barn och unga, 9 september 1991

Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin, ETS 
164, 1996

Recommendation No R (96) 8 on crime policy in Europe in a time of change, 
adopted by the Committee of Ministers on 5 September 1996 at the 572nd 
meeting of the Ministers’ Deputies

Europarådets rekommendation 1325 (1997) om kvinnohandel och tvångs-
prostituering
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Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, ETS No. 155, 1998

Council of Europe recommendation 1450 (2000) Violence against women 
in Europe

Council of Europe recommendation no R (2000) 11 of the Committee of 
Ministers to Member States on action against trafficking in human beings 
for the purpose of sexual exploitation

Europarådets rekommendation (2001)16E / 31 October 2001 on the pro-
tection of children against sexual exploitation

Europarådets rekommendation 1545(2002) om kampanjer mot handel med 
kvinnor

Europarådets rekommendation 7 (2004) om handel med organ
Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, Warszawa 

den 16 maj 2005, ETS No. 197
Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och 

sexuella övergrepp (CETS 201) 2007

Annat material från Europarådet
Council of Europe seminar on action against traffic in women considered as 

a violation of human rights and human dignity, 1991
Handlingsplan för att motarbeta trafficking av kvinnor, doc. Ed (96)2). Traf-

ficking in human beings for the purpose of sexual exploitation, Fact Sheet 
September 2003, Council of Europe

Explanatory Report, Council of Europe Convention on Action against Traf-
ficking in Human Beings, Warzaw, 16.V.2005

EU
Bindande rättsakter
96/700/RIF: Rådets gemensamma åtgärd av den 29 november 1996 om 

upprättandet av ett program för stöd och utbyte för personer ansvariga 
för att bekämpa människohandel och sexuellt utnyttjande av barn, EGT 
L 322, 12.12.1996, s. 7

96/748/RIF: Gemensam åtgärd av den 16 december 1996 antagen av 
rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om 
utvidgning av det uppdrag Europols narkotikaenhet erhöll, EGT L 342, 
31.12.1996 s. 4

97/154/RIF: Gemensam åtgärd av den 24 februari 1997 om åtgärder mot 
människohandel och sexuellt utnyttjande av barn. EGT L 63, 4.3.1997, 
s. 2

13-68 Iustus Åström 19 feb.indd   313 2014-02-19   12:04



314

Källförteckning

98/733/RIF: Gemensam åtgärd av den 21 december 1998 beslutad av rådet 
på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om att göra 
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlems-
stater till ett brott, EGT L 351, 29.12.1998, s. 1–3

2001/220/JHA: Council Framework Decision of 15 March 2001 on the 
standing of victims in criminal proceedings. OJ L 82, 22.3.2001, p. 1

2001/427/RIF: Rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett euro-
peiskt nätverk för förebyggande av brottslighet, EGT L 153, 8.6.2001, 
s. 1–3

Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av 
hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse, EGT L 328, 5.12.2002

2002/630/RIF: Rådets beslut av den 22 juli 2002 om inrättande av ett ram-
program om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis), EGT L 203, 
1.8.2002, s. 5–8

2002/629/RIF: Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av 
människohandel. EGT L 203, 1.8.2002, s. 1

2002/946/RIF: Rådets rambeslut av den 28 november 2002 om förstärk-
ning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa 
och vistelse, EGT L 328, 5.12.2002 s. 1–3

Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för 
att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i 
någon medlemsstat, EUT L 50, 25.2.2003, s. 1

Commission Decision 2003/209/EC of 25 March 2003 setting up a consul-
tative group, to be known as the ”Experts Group on Trafficking in Human 
Beings”, OJ L 079, 26.03.2003 p. 25–27

Rådets direktiv 2003/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som 
har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga 
myndigheterna, EGT L 261, 6.8.2004, s. 19

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation 
to crime victims., OJ L 261, 6.8.2004, p. 15

Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit 
issued to third country nationals who are victims of trafficking in human 
beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal 
immigration, who cooperate with the competent authorities. OJ L 261, 
6.8.2004, p. 19

2004/68/RIF: Rådets rambeslut om bekämpande av sexuell exploatering av 
barn och barnpornografi. EGT L 13, 20.1.2004, s. 44
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 
om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess 
offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, EGT L 101, 
15.04.2011 s. 1–11

Annat material från EU
Resolution on violence against women, OJ C 176, 14.7.1986, pp. 73–83
Resolution on the exploitation of prostitution and the traffic in human 

beings, OJ C 120, 16.5.1989, pp. 352–355
Justice and Home Affairs (JHA) Recommendations on Trade in Human 

Beings for the Purposes of Prostitution Council Press Release 10550/93 
of 29–30 November 1993

Resolution on trade in women, OJ C 268, 4.10.1993, pp. 141–142
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet angående 

kvinnohandel som syftar till sexuellt utnyttjande, KOM(96) 567 slutlig, 
s. 4

Recommendations from the European Conference on Trafficking in Women 
10–11 juni, 1996

Europaparlamentets resolution om människohandel EGT C 32, 5.2.1996, 
s. 88–93

The Ministerial Declaration on European Guidelines for Effective Measures 
to Prevent and Combat Trafficking in Women for the Purpose of Sexual 
Exploitation, Hague, 24–26 April 1997

Resolution om behovet av en europeisk kampanj för nolltolerans av våld mot 
kvinnor, EGT C 304, 6.10.1997, s. 55–59

Resolution om behovet av en europeisk kampanj för nolltolerans av våld mot 
kvinnor, EGT C 304, 6.10.1997

Konvention rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen 
av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de Euro-
peiska gemenskaperna, EGT C 254, 19.8.1997, s. 1–12

Rådets handlingsplan för bekämpande av den organiserade brottsligheten, 
antagen den 28 april 1997, EGT C 251, 15.8.1997, s. 1–18

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om att 
bekämpa människohandel och bekämpa sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi, KOM (1998) 726 slutlig

Meddelande från kommissionen av den 14 juli 1999 till rådet, Europaparla-
mentet och Ekonomiska och sociala kommittén – Brottsoffer i Europeiska 
unionen – Reflexioner över normer och åtgärder [KOM(1999) 349 slutlig 
ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens tidning]
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Europeiska rådets möte i Tammerfors, 15–16 oktober 1999, Ordförande-
skapets slutsatser, finns tillgänglig på http://www.europarl.europa.eu/
summits/tam_sv.htm

Rådets handlingsplan om förebyggande och bekämpning av den organisera-
de brottsligheten: Europeiska unionens strategi inför det nya årtusendet, 
EGT C 124, 3.5.2000, s. 1–33

Förslag till rådets rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuell exploate-
ring av barn och barnpornografi, KOM(2000) 854 slutlig

Europeiska rådet möte i Santa Maria de Feira den 19–20 juni 2000 ordfö-
randeskapets slutsatser

EU, RIF, Kvinnohandel – Misären bakom fantasierna: från fattigdom till 
sexslaveri – en övergripande europeisk strategi, 2001

Förslag till rådets direktiv om tillfälligt uppehållstillstånd för offer för med-
hjälp till olaglig invandring och människohandel som samarbetar med 
myndigheterna KOM(2002) 71 slutlig 2002/43, s. 393

Förslag till en övergripande strategi mot olaglig invandring och människo-
handel i Europeiska unionen, EGT C 142 14.6.2002

Rådets slutsatser av den 8 maj 2003, EGT C 137, 12.06.2003 s. 1–9
Council Regulation 343/2003 EC 18 February 2003
Brysselförklaringen i rådets slutsatser av den 8 maj 2003, EGT C 137, 

12.06.2003, s. 2
The Council Resolution of 20 October 2003 on initiatives to combat traf-

ficking in human beings, in particular women. OJ C 260, 29.10.2003
Den europeiska säkerhetsstrategin: Ett säkert Europa i en bättre värld, som 

godkändes vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 12 december 2003
Rådets resolution av den 29 april 2004 om en modell för protokoll för upp-

rättandet i medlemsstaterna av ett partnerskap mellan den offentliga och 
den privata sektorn i syfte att minska den organiserade brottslighetens 
skadeverkningar EGT C 116, 30.04.2004, s. 20–22

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet angående 
bekämpning av människohandel – en integrerad strategi och förslag till en 
handlingsplan, KOM(2005) 514 slutlig

Meddelande från kommissionen om en strategisk plan för laglig migration, 
KOM(2005) 669 slutlig

Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unio-
nen EGT C 053, 03.03.2005 s. 1–14

Report by members of the scientific council of the Challenge project, an 
Integrated Project funded by the 6th Framework Programme, run by 
DG Research, European Commission, Challenge Liberty & Security, 
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A Response to the Hague Programme, Protecting the Rule of Law and 
Fundamental Rights in the Next Five Years of an EU Area of Freedom, 
Security and Justice

EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa 
och förhindra människohandel, EGT C 311, 09.12.2005 s. 1–12

Meddelande från kommissionen om organdonation och transplantation: 
politiska insatser på EU-nivå, KOM(2007) 275 slutlig

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om väg-
ledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 
2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt 
att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, Brys-
sel den 2.7.2009, KOM(2009) 313 slutlig

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/ 
C 83/02

Offentligt tryck
Propositioner
Prop. 1962:10 med förslag till brottsbalk
Prop. 1964:90 förslag till lag om vissa begränsningar i svensk lags tillämplig-

het och svensk domstols behörighet
Prop. 1971:125 angående godkännande av internationella konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen
Prop. 1979/80:147 om godkännande av Förenta nationernas konvention 

om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
Prop. 1981/82:187 om vissa åtgärder mot prostitutionen
Prop. 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten)
Prop. 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen om barnets rät-

tigheter
Prop. 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i 

Europeiska unionen
Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- 

och rättighetsfrågor
Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande
Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid
Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets 

rättigheter i Sverige
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Prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer
Prop. 2000/01:93 ILO:s konvention och rekommendation om de värsta for-

merna av barnarbete m.m.
Prop. 2001/02:99 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att 

bekämpa människohandel
Prop. 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel
Prop. 2002/03:146 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention 

mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
Prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd 

för målsägande och vittnen m.m.
Prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel
Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning
Prop. 2004/05:90 Nordiskt samarbete 2004
Prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell 

läggning
Prop. 2005/06:166 Barn som bevittnar våld
Prop. 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet om offer för människo-

handel
Prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget
Prop. 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
Prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Utskottsbetänkanden
Bet. 1994/05:JuU2
Bet. 2004/05:JuU16
Bet. 2005/06:JuU20

Statens offentliga utredningar
SOU 1944:69 Straffrättskommittén
SOU 1953:14 Straffrättskommittén
SOU 1974:100 Internationella överenskommelser och svensk rätt
SOU 1981:71 Prostitutionen i Sverige
SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp
SOU 1992:61 Åklagarutredningen
SOU 1992:84 Ersättning för kränkning genom brott
SOU 1995:15 Könshandel
SOU 1995:60 Kvinnofrid
SOU 1996:126 Doping i folkhälsoperspektiv
SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet
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SOU 1998:40 Brottsoffer. Vad har gjorts? Vad bör göras?
SOU 2001:14 Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten 

och angränsande frågor
SOU 2002:69 Människosmuggling och offer för människohandel
SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgär-

der
SOU 2007:6 Målsägandebiträdet – ett aktivt stöd i rättsprocessen
SOU 2008:41 Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrätts-

ligt skydd
SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008
SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
SOU 2011:20 Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samar-

bete
SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland

Departementsserien
Ds 2003:45 Ett heltäckande straffansvar för människohandel m.m.
Ds 2004:54 Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige 

utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn)
Ds 2005:3 Svensk rätt i integrationspolitisk belysning
Ds 2007:25 Riktlinjer för handläggning av ärenden om internationella över-

enskommelser
Ds 2008:7 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. – kartlägg-

ning, analys och förslag till handlingsplan

Övrigt
Dir. 1993:31 Utredning om prostitutionen i Sverige
Dir. 1995:94 Utvärdering av åtgärder på brottsofferområdet
Dir. 1998:48 Översyn av lagstiftning kring sexualbrotten
Dir. 2000:36 Översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvand-

ring
Dir. 2000:81 Tilläggsdirektiv till Anhörigkommittén (UD 2000:03)
Dir. 2005:152 Översyn av människohandelsbrott m.m.
Dir. 2006:78 Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen 

om människohandelsbrott m.m.
Dir. 2007:88 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmel-

serna om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01)
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