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Abstract 
 
This paper aims to give a comprehensive view in which extent Swedish legislation concerning 
trafficking in human beings (Brottsbalken 4 kap. 1a §) is efficient. Qualitative interviews have 
been carried out with professionals within the judicial system in order to comprehend various 
aspects of efficiency relating to legislative validation of trafficking regarded human beings. 
Consent, coercion and control brings up miscellaneous issues. Personal observations by 
authorized people within the area was therefore viewed and found to be highly essential. In 
order to understand court reasoning in cases concerning human trafficking, various verdicts 
have been examined from the district court and the court of appeal. Theories of legal science 
have therefore been used. Results from this study shows that current legislation against 
trafficking in human beings is in some extent inefficient and that some adversity does appear 
while interpreting the concepts of consent, coercion and control. The study also implies that 
these are difficult to prove and that the collecting of evidence regarding this matter is complex 
and resource demanding. A social construction perspective and penal theories was found to be 
useful while analyzing and discussing the result.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Den företeelse som denna studie baseras på kallas även för den moderna tidens slavhandel. 
Trafficking i form av människohandel är ett socialt problem, som berör hela samhället. Det är 
en ytterst allvarlig överträdelse mot de mänskliga rättigheterna, som ”förstärker 
föreställningen att såväl människor som sexualitet kan köpas och säljas” 
(Utrikesdepartementet [UD], 2003, s.14). Offren får utså en rad överträdelser mot de 
mänskliga rättigheterna såsom exempelvis våldtäkt, tortyr, misshandel, påtvingad abort, svält, 
hot och trakasserier mot dem själva och familjemedlemmar (Gallagher, 2006, s.154). 
Människohandel och den organiserade brottslighet som den oftast ingår i, är något som blivit 
alltmer uppmärksammat i media på senare år. Rättssystemet med dess lagar är det främsta 
medel som samhället har för att försöka komma åt kriminell verksamhet av detta slag. 
 
Det sociala arbetet inom människohandel sker oftast genom nationella och internationella 
organisationer såsom, Kvinnoforum, ECPAT, IOM, FN, Rädda Barnen, SIDA med mera. 
Dessa har sedan länge arbetat för de utsatta och för ett bekämpande av människohandelns 
existens. FN har sett det nödvändiga i, och varit pådrivande för, en internationell lagstiftning 
eftersom människohandel är ett globalt problem. Värdet av en effektiv nationell lag som 
reglerar människohandel påverkar socialt arbete i allra högsta grad, då människohandel som 
verksamhet alltid har ett offer och en gärningsman. En ineffektiv människohandelslagstiftning 
riskerar göra de utsatta som grupp ännu större, då verksamheten får fortskrida mer eller 
mindre ostört. Människohandel är inte bara ett socialt problem utan bör även generellt ses 
som ett samhällsproblem. 
 
Den 1 juli 2002 trädde en bestämmelse som straffbelägger människohandel för sexuella 
ändamål i kraft, vilket sker i Brottsbalken i kapitlet om brott mot frihet och frid, närmare 
bestämt i 4 kap. 1a § (BrB 4:1a). Tidigare försökte man komma åt problemet genom andra 
befintliga lagar, såsom exempelvis lagar om koppleri, människorov och olaga 
frihetsberövande. Bestämmelsen har sedan den trädde i kraft reviderats 2004 för att 
överensstämma med FN-protokollet och EU:s rambeslut, vilka Sverige förbundit sig att rätta 
sig efter. Bestämmelsen är åter under översyn, då det  framkommit tillämpningssvårigheter i 
denna. I vilken utsträckning som den svenska människohandelslagstiftningen kan sägas vara 
effektiv är alltså oklart, varför vi har ansett det motiverat att undersöka straffbestämmelsens 
tillämpning mot bakgrund av begreppen frivillighet, tvång och kontroll, vilka begrepp vi 
antog inverkade på lagens effektivitet. 
 
Vår förförståelse var, utifrån den bild media givit, att lagen som reglerar människohandel är 
problematisk. Dels för att lagparagrafen inte har tillämpats förrän de senaste två åren och dels 
för att inte många fällts utefter den. Genom litteraturstudien förstod vi att begreppen 
frivillighet, tvång och kontroll är centrala ur bevisningssynpunkt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att med kvalitativa rättsvetenskapliga metoder få en bild av 
lagparagrafen som reglerar människohandel, BrB 4:1a, och dess effektivitet utifrån begreppen 
frivillighet, tvång och kontroll. För att få svar på syftet har följande frågställningar 
formulerats.   
 

• Hur kan hov- och tingsrätter resonera kring frivillighet, tvång och kontroll i 
människohandelsmål? 

 
• I vilken utsträckning anser personer som arbetar professionellt för att motverka 

människohandel att lagstiftningen som reglerar människohandel är ett framgångsrikt 
sätt att motverka företeelsen? 

 
• I vilken utsträckning anser dessa professionella att synen på begreppen frivillighet, 

tvång och kontroll är problematisk?  
 

1.3 Avgränsningar 
Människohandel kan innebära en rad olika företeelser såsom exempelvis handel med organ 
och tvångsarbete. Vi har valt att koncentrera oss på människohandel för sexuella ändamål i 
form av kvinnlig prostitution, då denna företeelse har uppmärksammats mest i Sverige.  
 
En automatisk avgränsning av målen har skett, då vi valt att ta samtliga tre hovrättsmål som 
påträffades vid vår sökning på människohandel i Rättsbanken. I målen har vi endast behandlat 
tilltalade som är åtalade för människohandel och bortsett från åtalspunkterna medhjälp samt 
stämpling till människohandel. Likaså har andra brottsrubriceringar bortsetts från. 
 
Undersökningens rättsliga vinkel utgår från rättens resonemang i de olika målen och på de 
professionellas syn på lagens effektivitet kring begreppen frivillighet, tvång och kontroll. 
Undersökning har inte ett fördjupat fokus på offren eller gärningsmännen, utan främst på den 
straffrättsliga hanteringen av människohandel.  
 
Den rättsliga avgränsningen har även skett genom att vi endast koncentrerat oss till 
lagparagrafen som reglerar människohandel, BrB 4:1a. Andra brott under brottsbalkens 4:e 
kapitel om brott mot frihet och frid samt brottsbalkens 6:e kapitel om sexualbrott beaktas inte. 

1.4 Disposition 
Kapitel 1 består av inledning samt en redogörelse av studiens syfte och frågeställningar. Det 
andra kapitlet åtföljs av bakgrunden innehållande en kort presentation av ämnesområdet samt 
avsnittet gällande rätt. I kapitel 3 erhålls en kort beskrivning av forskningsområdet. 
Nästkommande kapitel 4, presenterar de i studien använda teorier, det vill säga 
socialkonstruktivism och allmänprevention. I metodkapitel 5 beskrivs tillvägagångssättet i 
avsnitt såsom exempelvis metodval, urval, materialbearbetning samt undersökningens 
validitet och reliabilitet. I kapitel 6 redovisas resultatet, vilket består av två delar. I den första 
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delen redovisas tre mål bestående av hov- och tingsrättsdomar och i den andra delen redogörs 
för de fyra intervjuerna. Analys återfinns i kapitel 7 där undersökningens resultat kopplas till 
tidigare forskning och berörda teorier. Uppsatsen avslutas med kapitel 8 där diskussion, 
slutsats och förslag till fortsatt forskning återfinns.   
 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsförklaring och definitioner 
Trafficking som begrepp kan handla om allt från handel med människor till vapen och droger. 
Gällande trafficking av människor (män, barn och kvinnor) är det största området prostitution, 
men det kan också handla om trafficking av mänskliga organ, illegal arbetskraft, stöld och 
tiggeri (Lunde, 2004. s.20). I media är trafficking det vanligaste begreppet på fenomenet om 
gränsöverskridande handel med människor för sexuella ändamål. I svensk juridik är begreppet 
människohandel för sexuella ändamål vanligare. Fortsättningsvis när begreppen trafficking 
och människohandel används i uppsatsen åsyftas människohandel för sexuella ändamål om 
inte annat anges. Lagparagrafen som reglerar människohandel, BrB 4:1a, kommer 
fortsättningsvis att refereras till som människohandelsparagrafen.  
 
Enligt FN definieras trafficking av människor bland annat som rekryteringen, transport, 
överföring, förvaring eller mottagande av personer som skett genom otillbörliga medel såsom 
tvång, bortförande, bedrägeri, genom vilseledande information, missbruk av makt eller genom 
utnyttjande av någons utsatta belägenhet i ett utnyttjandesyfte (prop. 2003/04:111 s.69-70). 
FN definierar vidare begreppet organiserad brottslighet såsom organiserade grupper bestående 
av tre eller fler personer, vilka för ekonomisk vinning begår brottsliga handlingar av 
allvarligare slag (Lunde, 2004, s.8). 

2.2 Historik 
Handel med människor har funnits sedan långt tillbaka i historien. Redan i slutet av 1800-talet 
användes begreppet trafficking i den internationella prostitutionsdebatten (Vikström & 
Granström, 2004, s. 214). Anledningarna till dess existens handlar till stor del om att 
människor vill ta sig ur den sociala misär de befinner sig i. Organisationen inom den 
internationella könshandeln har då som nu drivits av vinningslystna organisationer i olika 
konstellationer och med olika förfaringssätt som utnyttjar detta (Månsson, 1996, s.59). I 
mycket litteratur liknas trafficking med den moderna tidens slavhandel.    

2.3 Den organiserade brottsligheten 
Den organiserade brottsligheten inom människohandeln är oftast komplexa och består av 
välorganiserade sammanslutningar, i form av syndikat eller maffia. Sammanslutningarna har 
stora resurser och välutvecklade nätverk anpassat för marknaden bestående av olika mellanled 
(Sulavik, 2003, s.25-26). Eftersom verksamheterna är dolda blir de svårare att komma åt, även 
i länder som har utformade lagar för förhindrande av människohandel och där det även finns 
tillsatta resurser för bekämpandet av detta (Monzini, 2005, 146). Enligt Konrad (2006) anser 
den svenska regeringen att människohandel har minskat till följd av lagparagrafen, jämfört 
med grannländerna. Det har dock påpekats att denna minskning kanske i själva verket beror 
på att människohandelsverksamheten har avancerats med nya metoder och därför blivit 
alltmer dold (Konrad, 2006, s.123).     
 
Människohandel är ett globalt problem, som ökar mest i Central- och Östeuropa och forna 
Sovjetunionen (www.sfn.se). Det är det snabbast växande området inom den organiserade 
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brottsligheten som genererar enorma vinster till internationella kriminella organisationer. De 
senaste uträkningarna från UNODC visar att den organiserade människohandeln omsätter 
uppemot 7 till 10 miljarder dollar om året (www.europol.europa.eu). FN uppger att det saknas 
tillförlitlig statistik på problemets omfattning, då det handlar om en dold verksamhet. 
Transporten av människor in till EU-länderna i syfte att säljas estimeras av Europol uppgå till 
en halv miljon människor. Av dem som är föremål för människohandel i Europa är de flesta 
kvinnor (två tredjedelar från Östeuropa) och cirka en femtedel är män, unga pojkar och barn 
(www.sfn.se).  
 
Människohandelsoffren utnyttjas för gärningsmännens ekonomiska vinnings skull. De 
förfaringssätt människohandlarna använder sig av för att få sina offer till att prostituera sig, är 
genom att kidnappa, locka, lura eller tvinga dem (Riksorganisationen för kvinnojourer i 
Sverige [ROKS], 2002, s.11). Då offren oftast illegalt befinner sig i ett främmande land där de 
inte behärskar språket, blir den makt och kontroll gärningsmännen har över dem i princip 
fullständig (Näringsdepartementet, 2005, s.3). Att gränserna inom de rikare länderna i 
västvärlden har blivit mer öppna för handel och turism, medan gränserna gentemot de 
fattigare fortfarande är hårda anses bidra till att den organiserade brottsligheten inom 
trafficking är möjlig. Det finns i de fattigare länderna en efterfrågan att få komma till väst för 
att få ett bättre liv och undslippa fattigdom, krig med mera. Olika syndikat, det vill säga 
profitörer, ser också en stor efterfrågan efter prostituerade och annan handel inom 
traffickingverksamheter (Johansson & Wennerholm, 2002, s.12-14). Då profitörerna upptäckt 
denna stora marknad och insett att lönsamheten för människohandel är stor, utnyttjar de den 
eftersom det är förenat med betydligt mindre risker än drog- och vapenhandel (Vikström & 
Granström, 2004, s.215-216). Till skillnad från droger kan människor dessutom säljas gång på 
gång (Rudvald, 2004, s.6). En dominerande orsak till människohandeln är enligt UD 
patriarkala familje- och samhällsstrukturer. Eftersom dessa resulterar i att kvinnor 
underordnas män möjliggör förtryck mot kvinnor och barn. Vidare är dessa strukturer, som 
uppmuntrar människohandel som verksamhet, skälet till att en marknad för sexuella och andra 
tjänster finns (UD, 2003, s.17).  

2.4 Bakgrund till den rättsliga regleringen kring människohandel 
År 2000 antog FN en konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet. I denna 
ingår Palermoprotokollet som behandlar människohandel. Syftet med protokollet är ”att 
förebygga och bekämpa människohandel, med särskild hänsyn till kvinnor och barn, att 
skydda och bistå offren för sådan handel med full respekt för deras mänskliga rättigheter och 
att främja samarbetet mellan parterna för att uppnå dessa syften” (prop. 2003/04:111 s.69). 
Protokollet trädde i kraft 2003. För att få skriva under detta protokoll måste länderna först ha 
antagit konventionen om gränsöverskridande organiserad brottslighet. Sverige är ett av de 
länder som skrivit under konventionen och protokollet och har därmed åtagit sig att försöka 
anpassa sina lagar efter dessa (prop.2003/04:111 s.). Som tidigare nämnts trädde i juli 2002 en 
lagparagraf som reglerar människohandel för sexuella ändamål i kraft. Lagen som den såg ut 
då uppfyllde inte alla krav som satts upp i Palermoprotokollet. Lagparagrafen reviderades år 
2005, då man vill försöka komma åt all form av människohandel samt för att den ska 
samstämma med Palermoprotokollet och EU:s  rambeslut (prop. 2003/04:111 s.7). 
 
EU har antagit ett rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel. Rambeslutet går ut 
på att medlemsstaterna gemensamt genererar ”minimiregler” i fråga om straffrättsliga 
påföljder och andra straffrättsliga åtgärder mot människohandel . I förhållande till FN 
protokollet är tillämpningsområdet snävare, rambeslutet utgör annars ”en gemensam 
plattform”. Rambeslutet handlar enbart om straffrätt och fokuserar endast på människohandel 
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som inriktar sig på sexuell och arbetsexploatering. Detta därför att man inom nämnda 
områden har funnit grund att med straffrättsliga åtgärder kunna gå längre än FN (prop. 
2003/04:111 s.21). 

2.5 Gällande rätt  

2.5.1 Människohandelsparagrafen  
BrB 4:1a 
”Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga tvång eller vilseledande, 
med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med något annat sådant otillbörligt medel 
rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en 
person, och därigenom tar kontroll över personen, i syfte att personen skall 

1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 §, utnyttjas för tillfälliga sexuella                  
       förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål, 

2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd, 
3. utnyttjas för avlägsnande av organ, eller 
4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den utsatte,  

döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år. 
Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket, 

1. till annan för över kontrollen över en person, eller 
2. från annan tar emot kontrollen över en person. 

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år 
skall dömas för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där 
har använts. 
Är ett brott som avses i första–tredje styckena mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år” 
Lag (2005:90). 

2.5.2 Förarbetena 
Författningskommentarerna är mångtydiga och det är dessutom alltför många omständigheter 
som tas upp och exemplifieras i propositionerna för att de här skall kunna redovisas kortfattat, 
varför hänvisning till propositionerna 2001/02:124, 2003/04:111 görs för erhållandet av en 
utförligare redogörelse och beskrivning av de i bestämmelsen uppgjorda rekvisit. Det finns 
ännu inga prejudikat från högsta domstolen som kan vägleda i hur rekvisiten skall tolkas. 

2.5.2.1 Begreppen 
Till skillnad från vad som gällde enligt bestämmelsen från 2002, krävs numera inget 
gränsöverskridande moment; ”handelsåtgärderna” kan således äga rum i såväl ursprungs- och 
transit- som destinationsländer (prop. 2003/04:111 s.65). ”För straffansvaret förutsätts, liksom 
tidigare, att handelsåtgärderna har vidtagits med användande av något otillbörligt medel, 
nämligen olaga tvång eller vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med 
något annat sådant otillbörligt medel.” (prop. 2003/04:111 s.65).  Rekvisitet ”med utnyttjande 
av någons utsatta belägenhet” har som uttryck tillkommit i den nya bestämmelsen, exempel 
på detta kan då vara personer som befinner sig i ett ekonomiskt skuldförhållande eller ett 
tjänste- eller anställningsförhållande till gärningsmannen, personer som befinner sig i 
vanmakt, personer som lever under ekonomiskt svåra förhållanden (prop. 2003/04:111 s.65). 
”För att ett otillbörligt medel skall anses jämförbart med olaga tvång och vilseledande måste 
emellertid omständigheterna alltid vara sådana att offret inte har något annat verkligt eller 
godtagbart alternativ än att underkasta sig gärningsmannens vilja. Vad som avses är närmast 
utpressningsliknande situationer eller situationer där offret annars befinner sig i svårt 
trångmål. Gemensamt för de otillbörliga medlen är att de på olika sätt syftar till att bemästra 
offrets fria och verkliga vilja. Enbart det förhållandet att offret lever i ett land med lägre 
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levnadsstandard än destinationslandet bör således i sig vara tillräckligt för att anse att ett 
otillbörligt medel använts.” (prop. 2001/02:124, s.35). 
 
”De handelsåtgärder som omfattas av bestämmelsen är att rekrytera, transportera, inhysa, ta 
emot, eller att vidta någon annan sådan åtgärd med en person och därigenom ta kontroll över 
personen. Härmed avses sådana åtgärder som kan ingå som led i en förflyttning eller 
överförande av en person mellan andra personer och som, i förening med användningen av ett 
otillbörligt medel, leder till att den för straffansvar för fullbordat brott nödvändiga kontrollen 
över offret uppnås.” (prop. 2003/04:111 s.65).  Ett för brottet relevant utnyttjandesyfte måste 
dessutom föreligga för straffansvar. Det kan vara att offret skall utsättas för brott enligt 6 kap. 
1,2,3 eller 4 § BrB (sexualbrottslagen, se bilaga 1), utnyttjas för tillfälliga sexuella 
förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål. Någon form av tvångstillstånd 
skall föreligga, och med detta avses att någons handlingsfrihet begränsas på olika sätt, vilket 
kan vara av olika svårighetsgrader. Handlingsfriheten kan vara helt eller delvis förlorad, dock 
krävs ”att den angripne är förhindrad att fritt bestämma över sina göranden och låtanden.” 
(prop. 2003/04:111 s.66).    
 
Vad gäller kravet på kontroll bör ett sådant inte ställas alltför högt. ”Det bör sålunda vara 
tillräckligt att kontrollen är av faktisk art, även om den också kan ha sin bakgrund i en 
kontroll av rättslig art. Den kontroll eller, med andra ord, det maktförhållande som här avses 
bör också kunna vara av ett mer begränsat slag.” (prop. 2003/04:111, s.51). ”För att kontroll 
skall anses ha uppnåtts krävs att offret skall vara i trångmålsliknande situation eller faktisk 
beroendeställning i förhållande till gärningsmannen. Kontrollen kan bestå i att offret hålls 
inlåst eller står under ett kontinuerligt hot. Det måste också beaktas att kontrollsituationer av 
nu aktuellt slag många gånger kan vara av tämligen subtil art. Det krävs dock att offret står 
under tryck som är av allvarlig betydelse för honom eller henne, och för hans eller hennes 
förmåga att förändra sin situation. Det skall röra sig om sådana situationer av påtagligt 
underläge som typiskt sett krävs för ett förverkligande av brottsplanen. Gärningsmannen bör 
således ha ett påtagligt inflytande över offrets agerande.” (prop. 2003/04:111, s. 66). 

2.5.2.2 Barnperspektivet 
I Barnkonventionen (2003) finns en rad artiklar för att skydda barns rättigheter. Gällande 
människohandel med barn regleras detta specifikt i art. 35; Förhindrande av handel med barn. 
Vid människohandel med barn berörs även andra artiklar såsom exempelvis art. 32; Skydd 
mot ekonomiskt utnyttjande, art. 34; Skydd mot sexuellt utnyttjande samt art. 36; Skydd mot 
annat utnyttjande (UD,(BK), 2003, s.49-50). 
 
Av näst sista stycket i BrB 4:1a behöver ”olaga tvång, vilseledande eller något annat sådant 
otillbörligt medel” inte framgå att ha använts för barn under 18 år, för att gärningsmannen 
skall dömas för människohandel om övriga rekvisit uppfylls. ”Det är istället tillräckligt att 
gärningsmannen rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar någon annan sådan 
åtgärd med personen, och därigenom tar kontroll över denna, i ett sådant utnyttjande syfte 
som anges i första stycket.” (prop. 2003/04:111, s.67). ”När det gäller barn ligger det i sakens 
natur att en kontrollsituation som här avses ofta torde få anses kunna uppkomma enbart 
genom en vuxens psykiska överläge i förhållande till barnet, särskilt när det gäller yngre 
barn.” (prop. 2003/04:111, s.66). 
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3. Tidigare forskning 
Den mesta forskning inom människohandel är koncentrerad kring offrets situation samt olika 
bakomliggande faktorer kring människohandel som fenomen. Många studier går alltså in på 
de sociala, kulturella och ekonomiska orsakerna. De köns- och maktstrukturer som befäster 
det ojämlika samhälle som vi lever i och som möjliggör denna typ av handel har flitigt 
diskuterats i litteratur och studier. Liknande undersökningar av den art som här utförts om den 
svenska lagstiftningens effektivitet på området har inte kunnat hittas.  

3.1 Statistik 
RKP (2006) har bland annat tagit fram statistik över antalet anmälningar om människohandel 
samt antalet för människohandelsliknande brott under 2004 och 2005. Under 2005 har i 
Sverige 44 anmälningar upprättats för detta brott, varav 7 personer dömdes jämlikt BrB 4:1a 
och 25 personer som begått människohandelsliknande brott till någon form av påföljd enligt 
BrB 6:12 (bilaga 1). Samtliga 7 domar jämlikt BrB 4:1a gällde målsäganden under 18 år 
(Rikskriminalpolisen, [RKP], 2006, s.5). Tilläggas skall att i samtliga förundersökningar 
gällande människohandel eller människohandelsliknande brott har samtliga offer under 18 år 
varit 16-17 år gamla (a.a. s.15). Ovanstående siffror om antalet dömda kan sättas i relation till 
att ingen under 2004 dömdes enligt aktuell paragraf, däremot dömdes 20 personer som begått 
människohandelsliknande brott till någon form av koppleri. Den mesta rekryteringen av 
kvinnor för människohandelsverksamhet under 2005 skedde främst från Estland, Ryssland, 
Polen, Rumänien och i enstaka fall Slovakien och Kosovo. Gärningsmännen har främst 
kommit från Estland, Ryssland, Polen, Ungern, Serbien-Montenegro, Makedonien, 
Rumänien, Libanon och Sverige (a.a. s.5). 

3.2 Människohandelns existens 
Korruption hos polis och andra myndigheter som finns i många av de länder offren kommer 
ifrån, tillika med ett dåligt gränsöverskridande samarbete med närliggande stater, är 
bidragande orsaker till människohandels existens. Ytterligare en anledning till 
människohandelns fortskridande är svårigheterna att komma åt profitörerna och sexköparna, 
då upptäcktsrisken är låg och brottet svårbevisat (UD, 2003, s.18-19). Människohandel är inte 
bara svårbevisat utan också oerhört resurskrävande för bevisinsamlandet i form av fysisk 
spaning, övernattningar, tolkar, telefonavlyssning och resor till offrens hemländer (RKP, 
2006, s.13).  
 
UD (2003) tar även upp rättsliga och politiska orsaker hos olika länder för människohandelns 
existens, såsom brist på tillfredställande lagstiftning, fungerande förvaltning och ett effektivt 
övertygande rättsväsende. De menar att lagstiftningen många gånger brister i tillämpning och 
att straffsatserna för människohandel och liknande brott ofta är relativt låga, om de 
överhuvudtaget är straffbelagda (UD, 2003, s.18). Europol menar dock att EU:s 
medlemsstater börjat statuera exempel genom att döma långa fängelsestraff till 
gärningsmännen i avskräckningssyfte. Europol tar Storbritannien som exempel där 
gärningsmännen döms till fängelsestraff på mellan 18 och 23 år. Med detta menar Europol att 
människohandel inte längre kan anses vara en lågriskverksamhet (www.europol.europa.eu). I 
den översyn som gjordes av regeringen avseende människohandelsparagrafen1 har en 
granskning av praxis gjorts avseende koppleri, grovt koppleri och mänskohandel. ”Det har då 
konstaterats att domstolarna beträffande åtal som avser människohandel oftast tillämpar den 
lägre delen av straffskalan och att fängelsestraffen många gånger understiger eller 
överensstämmer med de straff som döms ut för grovt koppleri.” (RKP, 2006, s.24-25). 
                                                 
1 Utredningen om människohandel m.m. (Ju 2006:1) Ref. i RKP 2006  . 
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RKP menar att bekämpandet av människohandel kräver att insatser vidtas mot såväl 
människohandlare, hallickar och sexköpare, då samtliga tre led är en förutsättning för 
handeln. De som i verksamheten befinner sig i den övre delen av hierarkin har en tendens att 
skyddas av dem som befinner sig längre ner. RKP har dessutom fått det styrkt att 
gärningsmännen inom människohandel även ägnar sig åt annan brottslig verksamhet såsom 
smuggling av människor, narkotika, vapen, sprit och cigaretter (RKP, 2006, s.19-20). En 
Nederländsk studie2 visar däremot att människohandel och droger sällan går hand i hand, då 
trafficking av droger är en lukrativ men risk- och resurskrävande verksamhet, emedan 
människohandel är tids- och arbetskraftkrävande och är därför endast lönsam i högt antal 
(Musacchio, 2004, s.1020).  

3.3 Utsatthet 
Månsson (1996) tar upp en studie av den italienska sociologen Lucia Brussa, som visar att 
kvinnor som faller offer för människohandel oftast inte haft någon vetskap om vare sig var de 
befunnit sig eller vart de varit på väg. Det har också visat sig att dessa kvinnors id-handlingar 
beslagtagits av gärningsmännen vid ankomsten till destinationslandet. Kvinnorna blir 
dessutom oftast föremål för ytterligare handel (Månsson, 1996, s.61). Rekryteringsförfarandet 
sker många gånger genom tvång och övertalning, i form av våld, hot eller olika 
överenskommelser. I RKP:s rapport framkommer det att gärningsmännen ibland utsätter 
kvinnorna för sexuella övergrepp i syfte att bryta ner deras motståndsvilja (RKP, 2006, s.16). 
Tvång är många gånger inte nödvändigt, då löften om en bättre tillvaro i ett annat land oftast 
räcker. Åtskilliga kvinnor är vilseledda att tro att regelrätta arbeten väntar. Andra är medvetna 
om att de ska arbeta inom sexindustrin, men blir förda bakom ljuset gällande premisserna. Det 
är vanligt att offren hamnar i skuld till gärningsmännen för kostnader som exempelvis 
resedokument, annonsering och uppehälle, som ständigt växer och medför att offret hamnar i 
ett ”skuldslaverisystem” som hon inte kan komma ur (a.a. s.20-21).  
 
Diskriminering baserad på etnicitet eller social bakgrund är omständigheter som skapar en 
utsatthet som profitörerna utnyttjar. Denna diskriminering förstärks ibland av 
ursprungslandets lagstiftning, som inskränker de utsatta människornas rättigheter (UD, 2003, 
s.18). ”Utbredda nedvärderande attityder i samhället banar väg för utnyttjande och övergrepp” 
(a.a. s.18). Prostitution som människohandel för sexuella ändamål har samhälliga 
konsekvenser då jämställdheten ifrågasätts, likaså synen på mäns och kvinnors sexualitet (a.a. 
s.14). För att komma åt människohandelsproblematiken är det bekymmersamt att offren oftast 
uppehåller sig illegalt i landet. Rädslan för utvisning och andra repressalier medför att hon 
inte vågar söka hjälp och inte heller våga anmäla och/eller vittna mot gärningsmännen 
(Månsson, 1996, s.64). 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Teorival 
För uppsatsen har teorierna socialkonstruktivism3 samt allmänprevention använts. En annan 
tänkbar och intressant teori hade kunna vara genusteori. Med hjälp av genusteori skulle man 
kunna ta upp och belysa de köns- och makt- respektive kulturella förhållanden som är rådande 
                                                 
2 J. Vocks & J. Nijboer ; The Promised Land: A Study of Trafficking in Women from Central and Eastern 
Europe to the Netherlands.  Ref. i Musacchio. 
3 Socialkonstruktivism är det begrepp som är det mest använda i Sverige när den beskriver den 
vetenskapssociologiska teoribildningen. I engelskan är dock uttrycket socialkonstruktionism vanligare. 
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i olika samhällen och dessas inverkan på hur vi uppfattar, möjliggör och accepterar olika 
företeelser. Den skulle kunna hjälpa till att förklara de värderingar som råder och hur dessa 
omedvetet kan påverka oss både privat och som yrkesutövare. Detta skulle dock ha varit mer 
användbart om syftet med uppsatsen hade varit att analysera människohandel som fenomen 
eller om den varit mer offerinriktad. Socialkonstruktivism som samhällsteoretiskt perspektiv 
har valts därför att den visar samspelet mellan samhället och dess produkter. Å andra sidan 
skulle växelverkan mellan rätten och samhället kunna studeras genom någon specifik 
rättssociologisk teori. Då studien har en straffrättslig vinkling ansågs en teori om rättens 
funktioner adekvat. För detta ändamål är de straffrättsliga avskräckningsteorierna om allmän- 
respektive individualprevention dock mest funktionella, då de belyser straffens funktioner ur 
moralbildande respektive avskräckande synpunkt. Teorin om allmänprevention har valts 
eftersom den inte fokuserar på den enskilde individen utan behandlar den moralbildande och 
avskräckande aspekten för samhället i stort.  

4.2 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism är en bred- och svårdefinierbar teori, eftersom den innehåller många 
olika synsätt. Synsätten kan ibland tyckas motsäga varandra, men de delar dock en eller flera 
grundprinciper även om de väljer att tolka och förklara samhällsfenomen på olika sätt. De 
grundprinciper som socialkonstruktivismen vilar på är enligt Burr (1998): 
 

• Inneha ett kritiskt förhållningssätt. Inget får tas för givet eller antas vara självklart.  
Det finns ingen given sanning eller kunskap, såsom till exempel att traditionell 
kunskap skulle vara baserad på objektiva observationer. Det är viktigt att förhålla sig 
kritisk till att verkligheten endast skulle vara det vi observerar och att det som 
existerar endast skulle vara det vi uppfattar. 

 
• Vår kunskap om världen och verkligheten är historiskt och kulturellt präglade samt är 

påverkade av rådande sociala och ekonomiska faktorer. Denna kunskap har förändrats 
över tid, och fortsätter vara föränderlig. En tidsperiods samt kulturs uppfattning om 
världen är inte mer rätt än en annan. 

 
• Kunskap upprätthålls genom sociala processer. Vår föreställning (vilken är 

föränderlig) av världen skapas inte genom objektiva observationer, utan är en produkt 
av våra dagliga sociala interaktioner. 

 
• Kunskap och social handling har en direkt inverkan på varandra. Olika föreställningar 

av världen leder till olika sociala handlingar. Vår konstruktion och kunskap av världen 
leder därför till specifika sociala handlingar, men konsekvensen blir då samtidigt att 
andra handlingsmöjligheter exkluderas.   

4.2.1 Begrepp 
Ett begrepps betydelse kan ha olika innebörd, beroende på i vilket sammanhang det används. 
Därmed kan inte ett ord eller begrepp ha en definitiv betydelse, utan är öppen för 
tolkningsvariationer. Dock har vi människor tillgett orden en gemensam grundläggande 
innebörd, som gör att orden blir meningsfulla i vår interaktion med varandra (Burr, 1998, 
s.46-48). Wennerberg (2001) kallar denna överenskommelse för skapande av sociala fakta. 
För att ett ”fenomen” ska få den effekt som önskas, måste dess betydelse alltså också vara 
förankrat i samhället. För att denna förankring ska kunna ske måste det därmed råda enighet 
om ”fenomenets” funktion (Wennerberg, 2001, s.82).  
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Enligt Burr (1998) är diskurser en uppsättning av innebörder, metaforer, berättelser, 
påståenden, förklaringar och så vidare. Det finns många olika diskurser kring varje företeelse 
man vill förklara, dessa väcker olika frågor, och leder därmed till olika handlingar. Varje 
diskurs strävar efter att lägga fram det den beskriver på ett specifikt sätt, och beroende på 
vilket sammanhang det läggs fram i, kommer detta på något sätt att styra hur det blir uppfattat 
av andra (Burr, 1998, s.48-49).  

4.2.2 Sociala processer i samhället 
Hur samhället är organiserat och hur det styrs påverkar diskurserna i det. Människan får hjälp 
till mening och struktur i sitt dagliga liv genom samhällets olika institutioner, såsom 
rättsväsendet, utbildning, arbetsmarknad och familj och det är genom dessa vi erhåller social 
ställning och status. Denna samhällsstruktur försätts dagligen i praktisk handling genom 
människors sociala handlingar. Lagen och andra samhällsinstitutioner främjar och säkerställer 
i olika grader sociala strukturer och handlingar (Burr, 1998, s.54-55). 
 
Socialkonstruktivismen menar att kön är sociala konstruktioner, och att det inte är den fysiska 
könsolikheten som bestämt hur eller vad respektive kön skall vara (Wennerberg, 2001, s.65). 
Beteenden består av olika sociala processer, som i sin tur är präglade av den kultur de 
existerar inom. Detta medför att beteenden som anses naturliga i en kultur kan förefalla 
onaturligt i en annan eftersom beteenden är sociala konstruktioner i sig (a.a. s.62-63). 
Kulturella skillnader kan studeras genom att titta på ett samhälles olika sociala konstruktioner 
och därmed förklara hur fenomen kan uppfattas av olika grupper. Flera sociala konstruktioner 
kan förekomma parallellt i ett samhälle (Lilja & Larsson, 2005, s.315). 

4.2.3 Makt och dess effektivitet  
I ett samhälle råder vissa maktförhållanden som kan bli styrande. Exempelvis kan en grupp 
med auktoritär position ha inverkan på de sociala konstruktioner samhället vilar på (Lilja & 
Larsson, 2005, s.315). Då diskurser har politiska effekter är frågan om vilka maktförhållanden 
som råder av stor vikt (Burr, 1998, s.62). 
 
I sin bok om socialkonstruktivism knyter Burr (1998) även Foucault till teorin, då han 
betraktas tillhöra den postmodernistiska skolan som socialkonstruktivismens idéer anses vara 
en del av. Foucault menar att makt inte är något som är förunnat vissa människor, utan han ser 
makt som en följd av kunskap (Burr, 1998, s.64). Makt är alltså något som alla kan inneha 
och som utövas genom olika diskurser. När makt producerar kunskap är den som mest 
effektiv enligt Foucault. De institutioner som under de senaste seklerna uppkommit har haft 
människan som produkt (a.a. s.70). 
 
Det som Foucault kallar disciplinär makt, menar han är den kunskapsprodukt vi människor 
utvecklat genom samhällsförändringar under de senaste seklen (exempelvis genom 
industrialiseringen) och som är mäktig på så sätt att den utan tvång effektivt kontrollerar 
samhället och dess invånare (Burr, 1998, s.65). Foucault ser övervakning som en metod av 
social kontroll. Han liknar den med Benthams panoptiska system, där individen slutligen 
kommer att övervaka sig själv genom att internalisera övervakningen hos sig själv (a.a. s.67). 
Foucault drar med detta likheter till samhället, där existensen av poliser, 
övervakningskameror och dylikt gör att vi inrättar oss efter de regler och normer som finns i 
samhället (a.a. s.67).  
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4.3 Allmänprevention 
Avskräckningsteorierna allmänprevention och individualprevention finns att hämta under 
bestraffningsideologier. Fokuseringen för denna studie ligger dock i allmänprevention. Under 
bestraffningsideologierna finner man diskussioner om proportionalitet, som i denna studie 
också är väsentlig.     
 
Bestraffningsideologier tar upp frågan om varför man straffar och vad som är själva syftet 
med bestraffningen. Hur straffet för ett specifikt brott ska se ut kan avgöras på olika sätt. Det 
finns dock fundamentala överväganden som måste beaktas, såsom brottets följdeffekter. Vad 
har brottet hotat? För att kunna utdöma ett straff efter vad som ”hotats” måste en gradering ha 
gjorts av vad som anses förkastligt. Detta sker genom att brottets karaktär ges en specifik 
straffskala (Jareborg & Zila, 2001, s.64). 

4.3.1 Proportionalitetens betydelse för straffsystemet 
Diskussionen om proportionalitet är av vikt för resonemangen kring bestraffning, i fråga om 
hur den bör ske och inte om varför den bör ske. Genom en strävan efter proportionalitet 
mellan ett brotts straffvärde och dess straffsats erhålls en rättvis straffskala. Likaså ska 
likartade straffskalor ges till brott med samma straffvärde. Samma princip gäller vid rättvis 
straffbestämning, där brottets förkastlighet ses i förhållande till gärningsmannens skuld. Det 
är således viktigt att straffbestämningen bygger på omständigheterna kring brottet. På 
motsvarande sätt försöker man erhålla proportionalitet mellan brott och straff samt 
likvärdighet i straff för brott med likartade straffvärden begångna av skilda gärningsmän. 
(Jareborg & Zila, 2001, s.67-68). 

4.3.2 Samhällets och lagstiftningens inverkan på varandra 
Vad som i samhället anses vara acceptabelt styrs av normer och värderingar, det handlar om 
de traditioner, vanor och sociala regler som samhället vilar på. Det som anses vara rättvist i ett 
samhälle bygger på detta, enligt den allmänpreventiva teoribildningen. Likaså är människosyn 
och religion, avgörande faktorer för vad som anses vara proportionellt, men även 
uppfattningen om behovet av vidtaganden av avskräckningsåtgärder i preventivt syfte 
(Jareborg & Zila, 2001, s.68). 
 
Allmänprevention som påföljdsprincip har till syfte att avskräcka allmänheten från kriminella 
handlingar. Denna påverkan på allmänheten kan ske på tre olika sätt: Omedelbar 
avskräckning genom exempelvis extremt hårda straff med avsikt att befästa motvilja för 
brottet och väcka skräck för myndigheter, medelbar avskräckning genom det lagstadgade 
hotet om straff vid brott, samt moralbildning på så vis att normer hos allmänheten skapas 
genom att en handling i lagen förkastats och kriminaliserats. Nuförtiden är det dock främst 
medelbar avskräckning som avses när man talar om allmänprevention genom avskräckning. 
Påverkan på människor genom moralbildning kan ske genom att befintliga uppfattningar 
stärks, men också genom att få människor att ändra uppfattning om sådant som de tidigare 
ansett vara acceptabelt (Jareborg & Zila, 2001, s.75-76). Samhällsmoralen påverkas mer när 
offentliga debatter sker i samband med uppkomsten av nya lagar, men lagstiftningen bör dock 
vara i symbios med allmänhetens värderingar och moraluppfattningar för att vara effektiv 
(a.a. s.80). De normer som vårt straffsystem vilar på anser man snarare har införlivats på en 
omedveten nivå än genom medvetna handlingar. Då det i ett demokratiskt samhälle antas att 
människor själva kan ta ansvar för sina handlanden och därigenom förutsätts styra sina liv i 
rätt riktning, blir det inte försvarbart att använda avskräckning som den enda 
allmänpreventiva metoden. Moralbildning blir därför i straffsystemet väsentligt i 
bibehållandet av individens egna ansvar (Jareborg & Zila, 2001, s.76). 
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Enligt den allmänpreventiva teoribildningen är allmänprevention en förutsättning för 
kriminalisering. Det viktiga är att straffsystemet som helhet är effektivt, inte nödvändigtvis 
dess enstaka delar, såsom exempelvis varje rättsregel för sig. Det kan hända att det inte alltid 
är tvunget att kriminalisera om man ser det ur effektivitetssynpunkt, då önskad effekt inte 
alltid uppstår. Däremot kan det vara väsentligt att göra en markering för att påvisa en 
brottstyps komplexitet, och på så sätt införa ett moraliskt värde till samhället (Jareborg & 
Zila, 2001, s.76-77). 

4.3.3 Rättstillämpning i avskräckningssyfte 
Vid rättstillämpning kan allmänprevention aldrig svara på frågan varför bestraffning skall ske 
utan bara på frågan hur. En domare som ska utdöma straff kan alltså inte använda sig av 
allmänprevention som motiv vid domslut. Däremot kan han använda allmänprevention som 
avskräckningsmedel genom att välja att döma till det högre straffet i straffskalan för att 
statuera exempel gentemot allmänheten när en viss typ av brott kraftigt ökat. För att statuera 
ett sådant exempel räcker det dock inte med en enstaka dom utan flera domar krävs för att ett 
allmänpreventivt syfte skall uppnås. Det domaren då gör är att befästa eller förändra en 
praxis. Strängheten i straffet är av mycket mindre vikt än upptäckts- och bestraffningsrisken i 
fråga om det allmänpreventiva värdet. Även om ett straffsystems förekomst påverkar 
allmänpreventionen i ett samhälle, behöver risken för bestraffning nödvändigtvis inte vara ett 
motiv för människor att inte begå brott. Däremot skulle förmodligen ökad upptäcktsrisk på en 
del områden leda till minskad kriminalitet inom dessa. Upptäcktsrisken är även avhängigt på 
hur man definierar en viss brottstyp, då det inte finns några ”naturliga brottsbegrepp” 
(Jareborg & Zila, 2001, s.77-80).  
 
Om lagen inte har någon verkan kommer den inte heller att vara trovärdig, den blir 
följaktligen verkningslös som avskräckningsmedel. Likaså kan respekten för lagstiftningen 
rubbas om allmänheten uppfattar straffet som orättvist. I moralbildningsideologier anses det 
ofta att orättvisa straff kan ge motsatt effekt. ”Brottsligt aktiva personer har mer realistiska 
uppfattningar om bestraffningsrisken än allmänheten i stort, vilken ofta kraftigt överskattar 
upptäcktsrisken (och därför lägger större vikt vid straffens stränghet).” (Jareborg & Zila, 
2001, s.79). En vanligare syn om att brottsligheten ska minska, för att bibehålla rättssystemets 
trovärdighet, handlar om att det finns förhoppningar hos allmänheten att detta kommer att ske 
snarare än om syftet verkligen uppnås. Genom att bland annat kommunicera, övertyga och 
göra markeringar betonas en förhållningsregels vikt gentemot allmänheten (a.a. s.81-82). 
 

5. Metod 

5.1 Metodval 
Rättsdogmatiken och rättssociologin hör till de vanligaste inriktningarna inom 
rättsvetenskapen. Det interna perspektivet, dit rättsdogmatiken tillhör, studerar rättsregler 
utifrån ett givet regelsystem, med hjälp av främst lagtext, prejudikat, förarbeten och 
rättsvetenskaplig litteratur; det vill säga doktrin. Det externa perspektivet, dit rättssociologin 
tillhör, studerar rätten med hjälp av samhällsvetenskapliga perspektiv (Hollander & 
Borgström, 2005, s.130). Rättssociologin som metod undersöker betydelsen av samspelet 
mellan rättsliga fenomen och samhällsstrukturen. Den kan på så sätt ge en förståelse av 
rättens innehåll och tillämpning, och då till exempel av normer och värderingars betydelse. 
Samhällsvetenskapliga teorier och metoder blir här till hjälp för att studera dessa rättsliga 
fenomen (Hydén, 1998, s.9-10). Till skillnad från rättsdogmatiken är rättssociologin till stor 
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hjälp för att titta på lagars effekter, vilket vanligen görs genom intervjuundersökningar 
(Hollander & Borgström, 2005, s.140-141). 
 
Utifrån uppsatsens inriktning har vi valt att använda rättssociologiska metoder såsom de mest 
adekvata för insamlandet och hanterandet av materialet. Vid studierna av hovrätts- och 
tingsrättsdomar har ett externt perspektiv använts för att studera tolkningen av begreppen 
frivillighet, tvång och kontroll vid tillämpningen av människohandelsparagrafen och vilken 
effekt det i förlängningen kan ha i avskräckningshänseende. Socialkonstruktivistisk teori samt 
teorin om allmänprevention blir redskap för denna rättssociologiska förståelse. 
Rättssociologisk metod är adekvat vid intervjuer av professionella för att studera nämnda 
begrepp i syfte att erhålla en större förståelse för vilken effekt rekvisiten för dessa begrepp har 
på lagen. En rättsdogmatisk ansats får däremot sägas ha använts vid tolkningen av berört 
lagrum, där exempelvis förarbeten har varit ett verktyg för en större förståelse.  
 
Kvalitativ forskningsmetod har använts i undersökningen för att erhålla beskrivande kvalitativ 
data från intervjupersonerna. Datainsamlingen i kvalitativa metoder kan ske på tre sätt, dels 
genom öppna intervjuer, direktobservationer och/eller dels genom dokumentanalyser. I denna 
undersökning har öppna intervjuer använts, där intervjupersonerna fått möjlighet att 
förhållandevis fritt berätta om sina kunskaper och sin inställning. Metoden blir även ett 
verktyg för att beskriva och analysera intervjuerna. Intervjuerna har baserats på 
frågeställningarna, och är grunden till de teman som framkommer i avsnittet med 
intervjuresultatet. Vidare har en analys skett där kopplingen mellan olika teman satts in i ett 
helhetsperspektiv (Larsson, 2005, s.91-92). Kvalitativ intervjumetod ger möjlighet till mer 
ingående svar, men dock på ett mindre urval än vad en kvantitativ studie skulle göra.  

5.2 Litteratursökning  
Sökprocessen började med efterforskningar i Stockholms universitetsbiblioteks databaser, 
såsom exempelvis Artikelsök, Libris, Active Search Elite samt DIVA, där vi fann litteratur i 
ämnet. Sökningar har även gjorts på sökmotorer såsom Google, Google scholar och 
AltaVista, där en hel del artiklar från olika dags- och kvällstidningar fanns utlagda. I 
Stadsbibliotekets egen databas hittade vi litteratur om organiserad brottslighet och 
människohandel. Använda sökord har bland andra varit trafficking, kvinnohandel, 
könshandel, människohandel, sexhandel, internationell brottslighet, organiserad brottslighet 
och prostitution. Under sökningarna har dessutom olika sökord kombinerats såsom till 
exempel sex och tvång. Sökningar på dessa ord har även gjorts på engelska. Avgränsningar i 
sökandet har gjorts, såsom att sålla bort artiklar, litteratur och dylikt som varit så pass snäva 
att dess relevans för frågeställningarna kraftigt reducerats.  
 
Sökningar har även gjorts på juridiska sidor såsom Rixlex, Notisum och Lagrummet, där 
bland annat propositionerna till det aktuella lagrummet hittats. Under efterforskningar har 
även en inblick i olika myndigheter och organisationer som arbetar med detta problem 
erhållits, såsom RKP, Regeringen, grenar inom EU, FN, ECPAT, Röda Korset, Amnesty, 
Kvinnoforum, IOM, med flera.  

5.3 Urval 
Vid val av mål och intervjupersoner har en kombination av strategiskt och slumpmässigt urval 
använts. För att få tag i mål som hade varit i både hov- och tingsrätt, gjordes sökningar i 
Rättsbanken, vilket resulterade i tre träffar. Samtliga av dessa tre mål togs med, då 
presumtionen var att de är de mest intressanta. Målen representerar olika delar av landet och 
de är till sina karaktärer olika. En fördel var även att hovrätten i ett fall ändrade domslutet från 

19 
 



koppleri till människohandel, i ett annat skärpte straffet och i ett tredje sänkte det, vilket gav 
en variation av domslut. Att två av målen även har kvinnliga gärningsmän, ger en 
representation av båda könen . 
 
Vid valet av intervjupersoner söktes professionella representanter från olika delar av 
rättssystemet i form av polis, åklagare och domare. Eftersom uppsatsen undersöker ett 
specifikt brott, var önskan att finna de mest ämneskompetenta i varje yrkesgrupp som vi 
kunde få tag i. En polis verksam i spaningsroteln i Stockholm hjälpte till med kontakten med 
Kriminalkommissarie Greger Casselborg, verksam i antimänniskohandelsprojektet ”Projekt 
Europa”. För att få tag på en åklagare som haft hand om människohandelsmål, kontaktades 
Internationella åklagarmyndigheten, vilket resulterade i en kontakt med Lise Tamm, som har 
stor erfarenhet på området. Avseende domare fanns insikten att det kunde bli svårare att få tag 
på en som haft människohandelsmål, varför de studerade målen blev utgångspunkten. Först 
kontaktades Svea hovrätt på grund av det geografiska läget, vilken ledde till en intervju med 
domare Lars-Åke Olvall. Vid intervjun medföljde domare Lii Orlov-Lempert, då hon haft 
många sexualbrottsmål. Intervju med Thomas Bodström önskades då han haft ansvar för de 
båda propositionerna som ligger till grund för aktuell lagparagraf.  
 
De intervjuade är följande: 
 

• Greger Casselborg, kriminalkommissarie och operativ chef vid spaningsroteln 
Polismyndigheten Stockholms Län, chef för Projekt Europa 

• Lise Tamm, åklagare på Internationella åklagarkammaren 
• Lars-Åke Olvall och Lii Orlov-Lempert, domare (justitieråd) vid Svea hovrätt 
• Thomas Bodström, ordförande i Riksdagens Justitieutskott (justitieminister 2000-

2006) 

 

5.4 Data/materialinsamling 

5.4.1 Intervjuer  
Intervjupersonerna kontaktades inledningsvis per telefon. En kortfattad redogörelse avseende 
syftet med undersökningen och intervjun gavs till Casselborg, Tamm och Olvall vid 
telefonkontakten. Både Casselborg och Tamm erbjöd intervjutid redan ett par dagar efter att 
de blivit kontaktade. Dessa två intervjuer gjordes samma dag. Tamm ville i förväg ta del av 
intervjuguiden (bilaga 3), vilken skickades till henne via mail. Olvall kontaktades efter att 
intervjun med Casselborg och Tamm var gjorda, där också en intervjutid kom till stånd 
relativt omgående. För en intervju med Bodström kontaktades hans sekreterare för att höra om 
möjligheterna för en sådan. Per mail berättades om syftet med intervjun. Svar erhölls från en 
sekreterare att en intervju inte kunde erbjudas. En annan medarbetare ringde dock någon dag 
senare och erbjöd tid för telefonintervju dagen därpå. Förfrågan om samtycke till att få spela 
in samtliga intervjuer gjordes, vilket alla utom Olvall och Orlov-Lempert samtyckte till. 
Tveksamheten hos domarna att bli inspelade respekterades, varför anteckningar istället fördes. 
Intervjuerna med Casselborg, Tamm, Olvall och Orlov-Lempert skedde på respektive 
arbetsplats.  
 
Båda författarna har varit delaktiga i samtliga intervjuer, även telefonintervjun där 
högtalarfunktion användes. Samma person har lett samtliga intervjuer och den andra har fört 
anteckningar samt transkriberat. De två första intervjuerna med Casselborg och Tamm varade 
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i drygt en timme vardera och de två andra i cirka en halvtimme vardera, såsom det 
överenskommits med de intervjuade. Inför varje intervju har än en gång syftet med vår 
undersökning presenterats. Samtliga intervjuer var öppna, där intervjuguiden snarare 
användes som stöd än som en frågemall. Varje intervju avslutades med att intervjupersonerna 
erbjöds att ta del av hur den erhållna informationen använts. Endast Tamm antog erbjudandet. 

5.4.2 Målen   
Målen som tillsammans består av sex domar togs fram genom att via universitetets 
studentkonto få tillgång till databasen Rättsbanken. I Rättsbanken användes sökordet 
människohandel, därefter valdes alternativet domstolspraxis. Under denna återfanns tre mål, 
vilka vardera bestod av hov- respektive tingsrättsdomar. Samtliga tre mål, som sammantaget 
omfattades av över 350 sidor, skrevs ut.    

5.5 Materialbearbetning 
De tre inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant i direkt anslutning till intervjuerna. 
Betoningar och emotionella uttryck har inte tagits med. Pauser och tvekan har markerats med 
punkter. Intervjuarens frågor har emellanåt sammanfattats. Anteckningarna från den intervju 
som inte spelades in, gicks igenom av båda författarna direkt efter att intervjun ägt rum, detta 
för att minimera informationsbortfall. Bearbetning av samtliga intervjuer har gjorts av båda 
författarna, för att säkerställa en tillförlitlig redovisning av materialet i resultatdelen och för 
dess användande i analysdelen. En första gallring av intervjumaterialet gjordes utifrån våra 
frågeställningar. Innehållet har tematiserats för att erhålla en överskådlig struktur. Då 
intervjumaterialet var stort har meningskoncentrering använts, där långa utsagor har 
koncentrerats till kortare utan att innebörden har ändrats (Kvale, 1997, s.174). 
 
Vid tolkningen av intervjumaterialet har en hermeneutisk metod använts. Hermeneutik är till 
hjälp för att erhålla kunskap genom att pröva och tolka det resultat som inbringats, utan att 
godtyckliga slutsatser och fördomar präglar det (Sjöström, 1998, s.74). I tolkningen av den 
transkriberade texten har hjälp tagits av den s.k. hermeneutiska cirkeln, där förståelsen av 
textens helhetliga mening formar hur textens olika delar framställs. Dessa deltemans 
framställan påverkar även i sin tur den innebörd av helheten som tolkningen frambringat 
(Larsson, 2005, s.93). 
 
När hov- och tingsrättsdomarna lästes togs det som var relevant utifrån frågeställningarna ut. 
Till hjälp för att tolka resonemang och domslut har förarbeten och aktuellt lagrum använts. I 
resultatdelen har en strukturerad redovisning använts, där målen systematiskt redovisats. 
Bearbetningen har gjorts av båda författarna gemensamt, för att nå en högre tillförlitlighet av 
det bearbetade materialet.  

5.6 Teori och analysverktyg  
En deduktiv strategi har använts, då ett par teorier legat till grund för undersökningen, där det 
som är relevant utifrån teorierna har styrt frågorna och forskningsfokuset (Larsson, 2005, 
s.96). 
 
Den socialkonstruktivistiska teorin kan användas för att förklara lagens tillkomst till exempel 
genom att se lagen som en produkt av ett behov som vi människor har skapat för att ta itu med 
något som vi gemensamt ser som ett problem, i detta fall människohandeln. Denna teori har 
även försökt användas för att förklara lagparagrafens tillämpning, då den speglar 
samhällsvärderingar och normer. Likaså har socialkonstruktivismen varit användbar för att 
belysa kulturens och sociala förutsättningars betydelse för olika handlingar. Handlingar måste 
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alltså ses ur den världsbild som finns i den kultur personen lever under för att förstås. 
Socialkonstruktivismen har även hjälpt oss att förstå olika begrepps tolkningar och 
konsekvenserna utav tolkningsvariationer. Denna teori har vidare tillämpats för att studera 
lagens effektivitet för att motverka människohandel. 
 
Med hjälp av den allmänpreventiva teoribildningen har lagparagrafen och tillämpningen av 
denna studerats för att undersöka dess avskräckningseffekt. Den allmänpreventiva teorin 
belyser också normer och värderingars betydelse för varför lagen ser ut som den gör och hur 
den tolkas.  

5.7 Etiska hänsynstaganden 
Ett etiskt dilemma kan vara att då lagen som reglerar människohandel är relativt ny (tillkom 
år 2002) finns det inte alltför många domar. Då domar är offentliga handlingar kan det därför 
medföra att målsäganden och tilltalade trots avidentifiering ändå kan bli utsatta, eftersom 
domarnas resonemang baseras på deras belägenhet, handlingar och utsagor. 
 
Varje intervjuperson blev informerad om att deras namn och titel skulle komma att vara med i 
arbetet. Syftet med undersökningen samt intervjupersonens roll i denna framfördes före varje 
intervju, då de intervjuades i egenskap av professionella. Samtycke inhämtades om intervjun 
kunde bandas eller inte. Domarnas tveksamhet respekterades, varför anteckningar istället 
fördes. Samtliga blev erbjudna att ta del av och få ta ställning till innehållet av det som 
framkommit under intervjun för godkännande innan materialet infördes i arbetet.  

5.8 Validitet 
Validitet handlar om att man ska kontrollera och fråga sig om man undersökt det man avser 
att undersöka, om informationen i undersökningen svarar på frågeställningarna och om den 
vilar på en giltig grund (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.61). Validiteten 
bekräftas delvis ifall många olika källor pekar åt samma håll eller om till exempel 
intervjuobjektens resultat blir sådana att de bekräftar varandra (Ruth, 1991, s. 285).  
 
Då två personer kan tolka samma information på olika sätt, kan validiteten ökas genom att fler 
undersöker samma sak, vilket leder till att varje persons tolkningar måste vara välmotiverade 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.342). Eftersom båda läst och tolkat 
domarna, samt varit delaktiga vid alla intervjutillfällen har detta gett oss insikt i att 
tolkningsvariationer kan uppstå. Intervjuareffekter är något som kan uppstå i samband med 
intervjuer, om olika personer ställer frågorna eftersom det kan leda till att frågorna kan 
uppfattas på olika sätt (a.a. s.293). Genom att låta samma person leda samtliga intervjuer har 
detta beaktats. Då intervjufrågorna har utgått ifrån frågeställningarna har försök gjorts att 
täcka in de områden som var avsedda att undersökas (Larsson, 2005, s. 116).  Att skriva ned 
och att använda intervjuerna i undersökningen innebär att talspråket omsätts till skriftspråk, 
vilket kan leda till att validiteten påverkas då talspråkets och skriftspråkets uppsättning regler 
skiljer sig åt (Kvale, 1997, s.152).  
 
Hög intern validitet eftersträvas i kvalitativa intensivstudier där ett litet urval använts. Målen 
i, vilket det handlar om i vårt fall, bör representera gruppen i stort och bör vara grundligt 
beskrivna ur vissa studerade aspekter. Dock kan man aldrig veta hur representativa de 
studerade målen verkligen är (Larsson, 2005, s.116). När det gäller människohandelsmål kan 
dessa se mycket olika ut, då varje mål är unikt i sig. När vi har valt att studera de resonemang 
som förs kring frivillighet, tvång och kontroll av rätten har vi antagit att dessa resonemang i 
de sex domarna på något sätt representerar den tolkning som rätten gör i liknande fall. 
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Tilläggas skall att människohandelsmål inte är särskilt vanligt förekommande i den svenska 
rätten, varför sex domar ändå inte bör anses utgöra en alltför liten representation av gruppen.   
 

5.9 Reliabilitet 
Reliabiliteten har funnits i åtanke då inspelning har gjorts av majoriteten av intervjuerna. 
Eftersom intervjun med domarna inte fick bandas, kan detta ha påverkat reliabiliteten på så 
sätt att det som sagts uppfattades och tolkades på olika sätt. Reliabiliteten har försökt höjas 
genom att i direkt anslutning till intervjun gå igenom den och de anteckningar som fördes 
under denna. Samma person har dessutom medvetet lett samtliga intervjuer och den andra har 
fått transkribera dessa. Reliabiliteten hade kunnat ökas om båda författarna hade transkriberat 
intervjuerna för att sedan jämföra utskrifterna i ett dataprogram, så kallad kvantifierad 
reliabilitetskontroll (Kvale, 1997, s.150). Reliabiliteten kan också påverkas på sättet 
intervjufrågorna ställs, då exempelvis ledande frågor kan påverka svaren hos 
intervjupersonerna (a.a. s.213). I intervjuerna kan man, för att testa reliabiliteten, ställa 
liknande frågor inom samma tema, för att undersöka om svaren är konsekventa (Larsson, 
2005, s.117). Ett försök att åstadkomma detta har gjorts, men det har inte alltid kunnat göras 
på alla och samma områden i alla intervjuer. 
 
I målen som studerats har reliabiliteten försökt höjas genom att båda författarna läst samtliga 
domar och därefter tillsammans sammanställt resultatet utifrån frågeställningarna. På så sätt 
har det prövats om innehållet gett oss samma förståelse. När eventuella olikheter i förståelsen 
förekommit har detta diskuterats för att nå en gemensam sådan. 

5.10 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet i kvalitativa undersökningar har diskuterats, med tanke på urvalsstorlekarna 
och då de dessutom ofta inte är slumpmässiga begränsas eller omöjliggörs generalisering 
(Larsson, 2005, s.118). Syftet med denna kvalitativa studie är inte att skapa generaliserbarhet 
utan snarare en förståelse för den rättsliga problematik som kan finnas när rättsväsendet ska 
försöka komma åt människohandel som verksamhet. 

 

6. Resultat 
Resultatredovisningen är uppdelad i två delar. I del I har tre mål studerats, vardera bestående 
av hov- och tingsrättsdomar. Fortsättningsvis kommer dessa kallas för mål 1-3. För 
uppsatsens frågeställningar är endast människohandelsfrågan relevant, vilket har medfört att 
andra åtalspunkter såsom exempelvis medhjälp och stämpling till människohandel, koppleri, 
köp av sexuella tjänster, narkotikabrott och vapenbrott bortsetts från. Eventuella påföljder i 
form av skadestånd har inte heller redovisats. Kvinnor under 18 år refereras till som flickor. 
Målsäganden kommer fortsättningsvis att refereras som kvinna/flicka A- respektive B i mål 1 
och 2.  I mål två har målsäganden istället benämnts som 16-, respektive 17- åringarna, då 
detta blir mer lättöverskådligt eftersom det där handlar om fyra målsäganden. Uppdelningen 
faller sig naturlig, då flickorna även i tingsrättsdomen är uppdelade parvis. Poängteras skall 
att samtliga mål är kraftigt sammanfattade, där endast det som fastställts är medtaget. Målen 
kommer därför kanske inte till sin rätt med hänsyn till vad offren verkligen utsatts för.     
 
I del II redovisas de fyra intervjuer som gjorts med professionella inom rättsväsendet.  
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Del I   

6.1  Mål 1. 
Domarna i detta mål är från år 2006, och har 17 tilltalade, varav sex stod åtalade för 
människohandel. Samtliga tilltalade är män förutom tilltalad 2. De två målsäganden är 
kvinnor födda 1985 (kvinna A) respektive 1976 (kvinna B) och kommer båda från Slovakien. 
Kvinna B har valt att inte höras i målet, men under förundersökningen lämnade hon uppgifter 
som har åberopats i målet. Kvinna A har under olika förhör ändrat sina utsagor flera gånger. 
Tingsrätten har dock bedömt att hennes första utsaga är den mest trovärdiga och satt vikt vid 
denna. Det har i målet framgått av expertis att en ambivalent inställning till att berätta om sina 
upplevelser är typiskt för sexuellt utnyttjade kvinnor. 
 
Kvinna A kom i kontakt med de två huvudtilltalade (tilltalad 1 och 2) i Slovakien och där 
förespeglades hon att det fanns arbete i Sverige, vilket hon på grund av sin etnicitet hade svårt 
att få i hemlandet. Fattigdomen hon levde under i hemlandet var det som ledde henne till att 
söka sig utomlands. Tilltro har satts till att kvinna A inte ägnat sig åt prostitution tidigare, 
trots olika utsagor gällande detta från de huvudtilltalade. För resan till Sverige, närmare 
bestämt Göteborg, var kvinna A tvungen att låna pengar av de huvudtilltalade och hade 
förmodligen då hamnat i skuld till dessa. Väl i Sverige fick hon inget arbete. Kvinna B som 
tidigare varit prostituerad kom till Sverige efter kvinna A. Tingsrätten anser att ett av de 
huvudtilltalades syften med kvinna B:s ankomst var att förmå kvinna A till prostitution 
genom att få henne att tro att hon i den uppkomna situationen inte hade något val. De 
huvudtilltalade har sedan hyrt ut kvinnorna för andra att tjäna pengar på dem, och uthyrningen 
har även gått vidare i ett tredje steg. Vid de olika tillfällen kvinnorna hyrts ut har 
pengatransaktioner genomförts. 

6.1.1 Tingsrättens resonemang och domar 

6.1.1.1 Tilltalad 1: människohandel avseende kvinna A 
Tingsrätten anser att kvinna A stod under den tilltalades kontroll eftersom det varit möjligt för 
honom att under en längre tid mot ersättning hyra ut henne för sexuella ändamål. Denna 
upplåtelse av kvinna A föregicks av att hennes möjlighet att resa hem begränsats. Eftersom 
hon rest till Göteborg utan egna medel fanns inte valmöjligheten att återvända hem utan att 
först ha tjänat egna pengar. För sitt uppehälle i Sverige var hon beroende av den tilltalade och 
utan tidigare erfarenhet av prostitution fick man henne att tro att hon inte hade något annat 
val, då hon annars skulle hamna på gatan. Kvinna A fortsatte dock efter prostitutionen vara 
medellös, eftersom den tilltalade tog hand om hennes pengar. Den tilltalade begränsade även 
kvinna A genom att ha hand om hennes pass. Dessa omständigheter anser tingsrätten medfört 
att kvinna A varit i en trångmålsliknande situation och i en faktisk beroendeställning till den 
tilltalade vid uthyrningen av henne till tilltalad 3. Den tilltalade anses därför ha haft kontroll 
över kvinna A vid detta tillfälle. Huruvida kvinna A varit delaktig i uppgörelsen om att hyras 
ut eller inte anser tingsrätten inte vara relevant för bedömningen. Utifrån ovanstående 
resonemang anser tingsrätten att det är styrkt att den tilltalade gjort sig skyldig till 
människohandel avseende kvinna A (Norrköpings tingsrätt, 2006, s.65-66). 

6.1.1.2 Tilltalad 2: människohandel avseende kvinna A 
Av bandade samtal framgår att den tilltalade i hög grad varit med och bestämt kring de 
avsikter tilltalad 1 haft för kvinna A och kvinna B. Den tilltalade har dessutom dragit nytta av 
de pengar som inbringats. Det har även framgått av bandade samtal att kvinna B hyrdes ut 
eftersom den tilltalade var i behov av dessa pengar. Tingsrätten anser att det är styrkt att den 
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tilltalade tillsammans och i samråd med tilltalad 1 gjort sig skyldig till människohandel 
(Norrköpings tingsrätt, 2006, s.68). 

6.1.1.3 Tilltalad 1 och 2: människohandel avseende kvinna B 
Tingsrätten anser att det av bandade samtal klart framgår att syfte med att hyra ut kvinna B till 
de tilltalade 4 och 6 var att dessa skulle tjäna pengar på hennes prostitution. Bandade samtal 
och utredningen i övrigt påvisar starkt att de tilltalade 4 och 6 hade en intention att ha kontroll 
över kvinna B. De har också vidtagit åtgärder för detta genom att bland annat ha hand om 
hennes pass. Tilltalad 6 har även uttryckt en oro för att kvinna B skulle fly, vilket även detta 
är en omständighet som talar för att han ville besitta kontroll över henne. Tingsrätten menar 
dock att för att människohandel ska ha förelegat krävs det att de tilltalade 1 och 2 redan hade 
kontroll över kvinna B och att denna kontroll sedan överförts till de tilltalade 4 och 6 i syfte 
att hon skulle utnyttjas för sexuella ändamål. Bedömningen görs att omständigheterna tyder 
på att de tilltalade 1 och 2 haft lika mycket inflytande över kvinna B som över kvinna A, men 
att kvinna B har uppfattats som att hon bättre kan ta vara på sig själv än vad kvinna A kan 
(Norrköpings tingsrätt, 2006, s.70). 
 
Den avgörande bristen för att kunna döma de tilltalade 1 och 2 för människohandel avseende 
kvinna B har dock varit att hon inte medverkat i rättegången, samt att de knappa uppgifter hon 
lämnat i förundersökningen inte kan styrka att hon befunnit sig under de tilltalade 1 och 2 
kontroll. Av utredningen intygas att kvinna B tidigare varit prostituerad och att hon var 
medveten om att hon även i Sverige skulle syssla med sådan verksamhet. Det kan inte heller 
uteslutas att kvinna B redan i hemlandet kände till premisserna innan avresan med tanke på 
hennes tidigare bekantskap med tilltalad 2. Vikt har även fästs vid att kvinna B är betydligt 
äldre än de tilltalade och kvinna A. Tingsrätten anser att det inte i tillräcklig grad är styrkt att 
de tilltalade hade kontroll över kvinna B vid upplåtelsen till de tilltalade 4 och 6, varför de 
inte kan dömas till människohandel avseende kvinna B. De dömdes dock till koppleri 
avseende henne (Norrköpings tingsrätt, 2006, s.70-71). 

6.1.1.4 Tilltalad 3: människohandel avseende kvinna A  
Tilltalad 3 hade kännedom om att kvinna A befann sig i en trångmålsliknande situation och 
beroendeställning, vilket han utnyttjade när avtalet om att kvinna A skulle upplåtas till honom 
gjordes. Tingsrätten anser att det tydligt framgår att den tilltalade mot en summa pengar 
vidareupplåtit kvinna A till de tilltalade 4 och 5 i syfte att hon skulle utnyttjas för sexuella 
ändamål. Det framgår vidare att den tilltalade förstärkt kontrollen över kvinna A genom att ha 
beslagtagit hennes pass. Klarlagt är även att den tilltalade sedermera överlämnade passet till 
tilltalad 4, vilket medförde en ny kontrollöverföring av kvinna A. Tingsrätten anser därmed 
att det är styrkt att den tilltalade gjort sig skyldig till människohandel avseende kvinna A 
(Norrköpings tingsrätt, 2006, s.71-74). 

6.1.1.5 Tilltalad 4 och 5: människohandel avseende kvinna A 
Tilltalad 4 och 5 hade kännedom om att kvinna A befann sig i en trångmålsliknande situation 
och beroendeställning, vilket de utnyttjade när avtalet om att kvinna A skulle upplåtas till dem 
gjordes. Tingsrätten anser att det är styrkt att de tilltalade i samband med att avtalet ingicks 
varit medvetna om att en kontrollöverföring skett i syfte att utnyttja kvinna A för sexuella 
ändamål. Detta förstärks av att tilltalade 4 mottagit kvinna A:s pass och förfogat över detta 
oavbrutet, vilket tilltalad 5 var medveten om. Tingsrätten anser inte att kvinna A utsatts för 
tvång, hot, inlåsning eller liknande, detta har heller inte påståtts av åklagaren. Kvinna A:s 
boendesituation hos en av de tilltalades flickvän och att hon nästan oavbrutet var omgiven av 
de tilltalade, lägenhetsinnehavaren eller någon annan samt det att tilltalad 4 förfogade över 
hennes pass, utgjorde att hennes frihet inskränkts. Vidare hade hon ett obetydligt utbyte av 
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prostitutionen, då de intjänade pengarna i huvudsak gick till de tilltalade ( Norrköpings 
tingsrätt, 2006, s.77). Mot bakgrund av ovanstående anser tingsrätten att de tilltalade efter 
kontrollövertagandet ”gemensamt och i samförstånd upprätthöll ett tryck mot henne som 
medförde att de behöll kontrollen över henne i samma syfte.” (Norrköpings tingsrätt, 2006, 
s.77). Tingsrätten anser även att de tilltalade måste ha insett att kvinna A inte skulle ha 
prostituerat sig för att i första hand tjäna pengar åt dem.  
 
Då det inte inverkar på skuldfrågan har tingsrätten inte fäst någon vikt vid att tilltalad 5 haft 
en ombytlig inställning till kvinna A:s prostitution och att kvinna A uttalat att hon önskat 
stanna hos de tilltalade. Eftersom detta enbart uttryckts till olika gärningsmän, ser tingsrätten 
det som att hon ansåg det vara ett bättre alternativ än att återvända till tilltalad 3 kontroll. 
Kvinna A:s önskan (anser tingsrätten) grundas på det faktum att hon stod under kontroll. 
Tingsrätten anser därmed att det är styrkt att de tilltalade gjort sig skyldiga till 
människohandel avseende kvinna A (Norrköpings tingsrätt, 2006, s.77).     

6.1.1.6 Tilltalad 4 och 6: människohandel avseende kvinna B 
Tingsrätten anser det styrkt att de tilltalade mot ersättning tagit emot kvinna B för att utnyttja 
henne för sexuella ändamål, att de förmedlat kontakter för köp av sexuella tjänster från kvinna 
B, att de transporterat henne i samband med detta samt att inkomsterna från köpen tagits om 
hand av de tilltalade. Mot bakgrund av avlyssnade telefonsamtal finner tingsrätten att kvinna 
B uttryckt sig vara övervakad, varför tingsrätten inte anser att tilltalad 6 uppgifter om att 
kvinna B kunde röra sig fritt är tillförlitliga. Tingsrätten finner det även osannolikt att de 
tilltalade skulle ta hand om kvinna B:s id-kort eftersom hon annars var rädd för att tappa det, 
då tilltalad 4 tidigare krävt att få kortet från tilltalad 1. Uppgifterna att id-kortet gömts av 
antingen tilltalad 4 eller 6 anses sannolikt skett och att denna handling föregåtts med bådas 
uppsåt. Tingsrätten anser det därmed styrkt att kvinna B:s prostitution främjats och på ett 
otillbörligt sätt utnyttjats gemensamt och i samförstånd av de tilltalade. De tilltalade dömdes 
för koppleri gällande detta. Ett kontrollövertagande anses av tingsrätten inte ha skett när 
kvinna B överlämnades från de tilltalade 1 och 2 då man inte kunnat styrka att dessa från 
början haft kontroll över henne, varför tilltalad 4 och 6 inte enligt tingsrätten kan dömas för 
människohandel (Norrköpings tingsrätt, 2006, s.81-82). 

6.1.1.7 Den samlade påföljden i tingsrätten: 
Tilltalad 1: fängelse 3 år samt utvisning 10 år (människohandel, koppleri, skadegörelse) 
Tilltalad 2: fängelse 2 år 6 månader samt utvisning 10 år (människohandel, koppleri) 
Tilltalad 3: fängelse 2 år 6 månader (människohandel) 
Tilltalad 4: fängelse 2 år 8 månader (människohandel, koppleri, narkotikabrott) 
Tilltalad 5: fängelse 2 år 4 månader (människohandel, olovlig försäljning av alkoholdrycker, 
försök till olovlig försäljning av alkoholdrycker, olovligt innehav av alkoholdrycker) 
Tilltalad 6: fängelse 1 år 6 månader (koppleri, narkotikabrott) 
 
Tingsrättens resonemang kring samtliga påföljder har varit att ingen annan påföljd än fängelse 
kan komma i fråga. I tilltalad 2 fall har man ansett att hennes medverkan i människohandeln 
och koppleriet bedöms ha ett något lägre straffvärde än tilltalad 1. I de fall utvisning kommit i 
fråga som påföljd, har man ansett att de tilltalade gjort sig skyldiga till mycket allvarliga brott 
samt att de saknar beaktningsvärd anknytning till Sverige för att undvika utvisning. 

6.1.2 Hovrättens resonemang och domar 
Två av de tilltalades domar har överklagats till hovrätten. Åtalspunkterna har justerats av 
åklagaren inför yrkandet i hovrätten.  
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6.1.2.1 Tilltalade 4 och 6: människohandel avseende kvinna B 
Frågan för hovrätten att ta ställning till är om de tilltalade haft den nödvändiga kontrollen 
över kvinna B som krävs för att kunna dömas för människohandel. Även om kvinna B 
tidigare varit prostituerad anser hovrätten att hon varit i en utsatt situation, då hon inte varit 
införstådd med eller kunnat påverka de villkor vilka hon skulle utnyttjas under i Norrköping. 
Det har i utredningen framkommit att kvinna B förts till en plats hon inte hade kännedom om 
eller hade kontakter i, att hon inte behärskade det svenska språket, hon hade inga pengar vid 
ankomsten och endast en mindre summa vid polisingripandet, hennes identitetshandlingar 
hade omhändertagits, inkomsterna från de tjänster hon utförde gick inte till henne, att kvinna 
B kände sig övervakad och att de tilltalade ansett sig ha kontroll över henne. Mot bakgrund av 
detta menar hovrätten att de tilltalade tagit och bibehållet kontrollen över kvinna B på ett 
sådant sätt som uppfyller kraven för människohandel och att premisserna för människohandel 
i övrigt även varit uppfyllda (Göta hovrätt, 2006, s.12-14). Hovrätten har tagit hjälp av 
förarbetena i sitt resonemang då det där anges att kraven på kontroll inte bör ställas alltför 
högt (prop. 2003/04:111 s 51) samt att det i samma proposition framhålls att 
kontrollsituationer kan vara av tämligen subtil art (Göta hovrätt, 2006, s.14).   
 
Hovrätten anser det vara styrkt att de tilltalade gjort sig skyldiga till människohandel, och 
ändrar därför tingsrättens dom (Göta hovrätt, 2006, s.14). 

6.1.2.2 Den samlade påföljden i hovrätten: 
Tilltalad 4: skärpt straff till fängelse 3 år 2 månader 
Tilltalad 6: skärpt straff till fängelse 2 år 2 månader 
 
Hovrättens resonemang kring påföljderna för tilltalad 4 och 6 föranleder med beaktande av 
ändringen av skuldfrågan att något skärpa straffen.  

6.2 Mål 2. 
Domarna i detta mål är från 2006. Målet har nio tilltalade, varav tre av dessa åtalades för 
människohandel. Tilltalad 1 är kvinna tilltalad 2 och 3 är män. Åklagaren tar upp 13 kvinnor i 
målet, vilka på olika sätt kommit till Sverige från Estland för att bedriva 
prostitutionsverksamhet. Fyra av dessa är minderåriga (under 18 år) och är målsägande under 
åtalspunkten människohandel. Det handlar om två 17-åriga och två 16-åriga flickor. 
 
De målsägande har under förhören inte velat svara på vissa frågor, vilket tingsrätten anser är 
naturligt med tanke på att det kan vara känsligt att tala om omständigheter kring den egna 
prostitutionen. Målsägandes vittnesmål överensstämmer i stort med varandra och utredningen 
i övrigt, varför tingsrätten anser dem trovärdiga (Stockholms tingsrätt, 2006, s.67). 
 
Spaning på Internet föranledde den stora utredning som senare kom till stånd och som består 
av en stor mängd inspelat material i form av telefonavlyssningar och videoinspelningar. 
Prostitutionsverksamheten har skett i lägenheter på olika adresser i Stockholm och Uppsala, 
vilka de tilltalade tillhandahållit. Summan de tilltalade har erhållit av kvinnorna/flickorna har 
varit en fast taxa som uppgått till 2000 kr per kvinna/flicka per dag för tillgång till lägenhet, 
där ibland flera stycken inhysts på samma gång. Det har legat i de tilltalades intresse att 
kvinnorna/flickorna fått kunder så att de själva kunnat införskaffa en förtjänst. Skuld har 
uppkommit i de fall kvinnorna/flickorna inte kunnat betala för sig. Åklagaren anser att det har 
handlat om en organiserad brottslighet där även personer i Estland varit inblandade. De 
tilltalade har i verksamheten besuttit olika roller men strävat efter ett gemensamt syfte 
(Stockholms tingsrätt, 2006, s.15-16).  
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6.2.1 Tingsrättens resonemang och domar 
Tingsrätten anser det vara uppenbart att de tilltalade tillsammans och i samförstånd inhyst de 
målsägande samt transporterat en av 17-åringarna i syfte att utnyttjas för sexuella ändamål. 
Rekryteringen av kvinnorna i annat land har lett till att minderåriga innefattats bland de 
prostituerade, vilket tingsrätten anser (efter vad som bevisats i målet) att de tilltalade haft 
kännedom om men inte fäst någon vikt vid, därmed anses uppsåt ha förelegat. Tingsrätten 
anser dock att det i målet inte framkommit sådana omständigheter som avses i prop. 
2003/04:111 s. 66 att villkoren för kontroll ska ha uppfyllts, varför tingsrätten inte anser att 
otillbörliga medel använts gentemot de målsägande. Målsägande har, såvida utredningen 
visat, kommit till Sverige av fri vilja för att prostituera sig samt kunnat lämna lägenheten de 
inhysts i (Stockholms tingsrätt, 2006, s.80-82). 

6.2.1.2 Tilltalad 1, 2 och 3: människohandel avseende de två 17-åriga flickorna 
Beträffande de två 17-åriga målsäganden anses de ha haft möjlighet att när som helst lämna 
landet. Enligt vad som avses i BrB 4:1a anser tingsrätten att 17-åringarnas ålder i sig är en 
otillräcklig grund för att en kontrollsituation som avses däri ska ha uppnåtts. Att en sådan 
situation förelegat styrks heller inte av utredningen i övrigt. Tingsrätten ogillar därmed åtalet 
om människohandel gällande de två 17-åriga flickorna (Stockholms tingsrätt, 2006, s.82). Det 
sagda tillsammans med åtalspunkt 2 (koppleri) döms de tilltalade i detta fall för grovt koppleri 
då tingsrätten anser att koppleribrotten inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av flickorna (a.a. 
s. 84). 

6.2.1.3 Tilltalad 1, 2 och 3: människohandel avseende de två 16-åriga flickorna 
De två 16-åriga målsäganden anses däremot ha varit i beroendeställning till de tilltalade. 
Utredningen har visat att 16-åringarna varit beroende av andra för att kunna lämna landet och 
har således inte kunnat bestämma över sin hemresa, vilket tingsrätten menar att de tilltalade 
varit medvetna om. Då de två flickorna varit beroende av bostad och försörjning har de varit 
hänvisade till prostitution för att kunna finansiera detta. Fortsatt prostitution har även varit en 
förutsättning för de två flickorna att få stanna i lägenheten, om denna förutsättning inte 
uppfyllts har de fått lämna lägenheten utan att någon återresa var ordnad. Tingsrätten har i 
detta fall tagit målsägandes ålder i beaktande och anser att de tilltalade haft påtagligt 
inflytande över flickornas handlingsutrymme. Tingsrätten anser med beaktande av vad som 
framkommit i utredningen att de tilltalade tagit kontroll över flickorna. Människohandel är 
vad gäller de två 16-åringa flickorna styrkt (Stockholms tingsrätt, 2006, s.83). 

6.2.1.4 Den samlade påföljden i tingsrätten: 
Tilltalad 1: fängelse 4 år 6 månader samt utvisning på livstid (människohandel, grovt 
koppleri,) 
Tilltalad 2: fängelse 2 år 6 månader samt utvisning på livstid (människohandel, grovt 
koppleri, vapenbrott) 
Tilltalad 3: fängelse 2 år 6 månader samt utvisning på livstid (människohandel, grovt 
koppleri, vapenbrott) 
 
Tingsrättens resonemang kring påföljderna för samtliga tilltalade är att ingen annan påföljd än 
fängelse kan komma i fråga. Tingsrätten bedömer dessutom inte att det medför någon 
olägenhet för de tilltalade att utvisas som kan beaktas vid straffmätningen. Vad gäller tilltalad 
1 anses hon ”haft en betydande roll i den brottsliga verksamheten och hennes medverkan har 
varit en förutsättning för att denna skulle kunna genomföras”. I tilltalad 2 och 3 fall har man 
vid straffmätningen tagit i beaktande att de tidigare dömts för brott i Sverige och att den 
aktuella brottsligheten har begåtts innan de tidigare domarna börjat verkställas. 
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6.2.2 Hovrättens resonemang och domar 
En av de tilltalades domar har överklagats till hovrätten. Åklagaren överklagade påföljden 
samt domen gällande en av de 17-åriga flickorna till att gälla människohandel. 

6.2.2.1 Tilltalad 1: människohandel  
Hovrätten är ening med tingsrätten om att människohandel förelegat såsom tingsrätten gjort 
gällande vad gäller de 16-åriga flickorna. Likaså anser hovrätten liksom tingsrätten att det inte 
kan anses styrkt att den nödvändiga kontrollsituationen som avses i BrB 4:1a förelegat för att 
kunna döma den tilltalade för människohandel avseende den 17-åriga flickan, då utredningen 
i stort endast består av målsägandes egna uppgifter (Svea hovrätt, 2006, s.4). 

6.2.2.3 Den samlade påföljden i hovrätten: 
Tilltalad 1: skärpt straff till fängelse 5 år, utvisningen på livstid fastställs. 
 
Hovrätten är enig med tingsrätten om att den tilltalade skall dömas till fängelse samt utvisning 
på livstid. Hovrätten menar att människohandel och grovt koppleri är mycket allvarliga brott 
med höga straffvärden. ”Strafftiden skall på de skäl tingsrätten anfört bestämmas i enlighet 
med den samlade brottslighetens straffvärde”. När påföljden bestämts för tilltalad 2 och 3 har 
tingsrätten såvitt hovrätten kan se ”utgått från ett objektivt straffvärde för den brottslighet de 
dömdes för om cirka 5 år”, vilket är baserat på de rådande principer som används vid 
straffmätning. Vapenbrotten de gjort sig skyldiga till anses därför ha haft en marginell 
inverkan på påföljden. Hovrätten anser därför inte att det finns anledning att frångå denna 
princip i tilltalad 1 fall, varför även hennes påföljd bedömdes efter denna. Hovrätten bestämde 
således strafftiden till 5 år (Svea hovrätt, 2006, s.4-5). 
 

6.3 Mål 3. 
Domarna i målet är från slutet av 2005. Målet har 11 tilltalade, samtliga män, varav en 
åtalades för människohandel samt människohandel för sexuella ändamål. Man har till skillnad 
från de övriga två målen, skiljt på åtalspunkterna människohandel och människohandel för 
sexuella ändamål, eftersom man tagit ställning till innehållet i BrB 4:1a både före och efter 
den ändring som paragrafen genomgick i april 2005. Mannen som åtalades för 
människohandel kommer från Rumänien och är född 1948. Målet har fyra målsäganden i 
åldrarna 18-23 år, tre kvinnor från Rumänien och en kvinna från Slovakien. Den yngsta, 
fortsättningsvis kallad flicka A, var omyndig när gärningen tog sin början och det är denna 
flicka som är offret gällande åtalspunkterna om människohandel. 
 
Den huvudtilltalade har rekryterat kvinnor från Rumänien, ordnat deras resor, tagit emot, 
inhyst, skaffat kunder samt transporterat eller låtit transportera dem till olika sexköpare i syfte 
att tjäna pengar på deras prostitution. Åklagaren anser att verksamheten varit ”ett spindelnät” 
där var och en av deltagarna utgjort en oundgänglig del av verksamheten”. Samtliga flickor 
har varit arbetslösa och kommit från mycket fattiga förhållanden. De olika ländernas sociala, 
ekonomiska och kulturella förhållanden har varit förutsättningar för verksamheten. Spaning 
samt omfattande telefonavlyssningar har gjorts (Helsingborgs tingsrätt, 2005, s.19). 
 
Kvinnornas berättelser stämmer väl överens med varandra emedan deras berättelser skiljer sig 
i väsentliga delar från dem tilltalades. Tingsrätten har satt tilltro till kvinnornas berättelser 
(Helsingborgs tingsrätt, 2005, s.61), varför flicka A:s berättelse till största delen ligger till 
grund för denna sammanfattande gärningsbeskrivning. Flicka A kommer från svåra 
förhållanden i Rumänien. Flicka A träffade den tilltalade när hon var i 12-13 årsåldern. Flicka 
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A uppskattar den tilltalades ålder vid tidpunkten till 40-50 år. Första gången hon hade sex 
med honom var när hon var 13 år. Den tilltalade som var gift och hade barn, sökte alltid upp 
henne efter skolan (Helsingborgs tingsrätt, 2005, s.48).  
 
Till en början var den tilltalade snäll mot flicka A, men började sedermera regelbundet 
misshandla och bete sig kränkande mot henne. Flicka A som var rädd för den tilltalade ville 
sluta träffa honom, men då slog han och hotade henne. De fortsatte att träffas i tre år innan 
hon i början av 2004 första gången åkte till Sverige, där den tilltalade skulle hjälpa henne att 
få ett arbete så att hon kunde betala tillbaka pengarna han sänt henne. I anknytning till 
Sverigeresan hade modern och den tilltalade kommit överens om att den tilltalade skulle köpa 
ett hus åt modern i utbyte mot att han fick göra vad han ville med flicka A. Den tilltalade 
ordnade och betalade för resan, detta var första gången flicka A lämnade sitt hemland. Hon 
åkte minibuss tillsammans med en man och två flickor som också skulle till Sverige. Hon 
hade inga pengar, endast matsäck. Den tilltalade hade kontakt med flicka A under resan 
genom att ringa busschauffören (Helsingborgs tingsrätt, 2005, s.49).  
 
Flicka A gick med på att ha sex med chauffören som erbjudit 500 euro för detta, eftersom hon 
aldrig ägt så mycket pengar. Hon hade vid tillfället aldrig en tanke på vilken sorts arbete hon 
senare skulle komma att utföra. Pengarna tog den tilltalade ifrån henne vid ankomsten till 
Sverige. Under resan hade chauffören haft hand om hennes pass och i Sverige tog den 
tilltalade hand om det. Efter ett par dagar misshandlade den tilltalade flicka A kraftigt under 
ett dygn, hotade att döda henne och försökte kasta ut henne genom fönstret. Hon svimmade 
vid flera tillfällen. Anledningen till misshandeln var att hon haft sex med chauffören 
(Helsingborgs tingsrätt, 2005, s.50-51).  
  
Flicka A var så skadad, med bland annat vaginal blodutgjutelse, att hon inte kunde ha sex på 
cirka två månader. Hon befann sig i lägenheten som den tilltalade förbjöd henne att lämna. 
Hon hade varken nyckel eller telefon. Två månader efter misshandelstillfället tvingade han 
henne att arbeta som prostituerad. Förtjänsten av prostitutionen gick alltid till den tilltalade, 
som också bestämde priset. Han skaffade kunderna, körde henne till dem och instruerade 
henne. Hon hade upp till 17 kunder per dag och omkring 500 kunder under sin tid i Sverige. 
Den tilltalade fanns alltid i närheten. Flicka A uttryckte vid flera tillfällen att hon ville 
återvända hem (Helsingborgs tingsrätt, 2005, s.51-54).  
.  
Flicka A kom att pendla mellan Sverige och Rumänien vid tre tillfällen, två av gångerna för 
att göra abort. Hon blev gravid med den tilltalade tre gånger eftersom hon var tvungen att 
ställa upp på oskyddat sex när han krävde det. Vid samtliga resor hade hon hela tiden kontakt 
med den tilltalade som hotade henne. Det var han som ordnade med resorna som alla gick till 
på ungefär samma sätt som den första. Efter den sista ankomsten till Sverige hade hon själv 
hand om sitt pass och nyckeln till lägenheten (Helsingborgs tingsrätt, 2005, s.52-55).  
 
Flicka A var rädd för den svenska polisen och svarade därför till en början inte på deras 
frågor. Polisen i Rumänien var hon också rädd för, eftersom den tilltalade var vän med dem 
och för att de enligt henne är korrupta (Helsingborgs tingsrätt, 2005, s.56).  
 

30 
 



6.3.1 Tingsrättens resonemang och domar 

6.3.1.1 Tilltalad 1: människohandel avseende flicka A 
Tingsrätten anser det styrkt att det förekommit en ”omfattande prostitutionsbaserad 
ekonomisk verksamhet” som den tilltalade tillsammans med två andra tilltalade varit 
delaktiga i. Flicka A:s samtliga resor till Sverige ordnades av den tilltalade, och hon var vid 
alla dessa tillfällen omyndig. Det förhållandet att den tilltalande misshandlat flicka A så svårt 
att hon var oförmögen till sex i två månader, men att hon därefter prostituerat sig, anser 
tingsrätten inte kan ligga till grund för att uppsåtet med hennes första resa till Sverige skulle 
ha varit i syfte att prostituera sig för den tilltalades ekonomiska vinnings skull. Utredningen 
har dessutom vidare visat att den tilltalades förra flickvän (tillika en av målsäganden) besökt 
Sverige utan att något ekonomiskt sexuellt utnyttjande förekom. Tingsrätten anser utifrån 
ovanstående att det därför inte kan styrkas att den tilltalades syfte med flicka A:s första resa 
till Sverige var att för dennes egen ekonomiska vinning utnyttja henne som prostituerad. 
Åtalspunkten människohandel för sexuella ändamål ogillades.  
 
Tingsrätten bedömer att flicka A stod i beroendeställning till den tilltalade. De har då tagit 
hänsyn till ålderskillnaden, deras intima relation, flicka A:s livssituation i hemlandet och 
hennes brist på pengar. Tingsrätten anser att den situation flicka A stod under i Sverige gör att 
det är ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalades syfte med flicka A:s tre senaste resor till 
Sverige, vilka han ordnade, var att utnyttja henne i sin prostitutionsverksamhet. Genom olika 
ekonomiska transaktioner, som flicka A och de andra tre målsägande berättat om och som 
stöds av de inspelade telefonsamtal som åberopats i målet, har det enligt tingsrätten på ett 
tydligt sätt framgått att flicka A:s prostitution utnyttjats ekonomiskt på ett otillbörligt sätt av 
bland andra den tilltalade. Åtalet för människohandel bifölls därför. 

6.3.1.2 Den samlade påföljden i tingsrätten: 
Tilltalad 1: fängelse 5 år (människohandel, grovt koppleri).  
 
Tingsrättens resonemang kring påföljden är att ingen annan påföljd än fängelse kan komma i 
fråga på grund av brottets art och dess straffvärde. 

6.3.2 Hovrättens resonemang och domar 
Tingsrättens dom överklagades av både åklagaren och den tilltalade. Åklagaren yrkade på att 
åtalet för människohandel för sexuella ändamål bifalles och i vart fall skärpt fängelsestraff. 

6.3.2.1 Tilltalad 1: människohandel 
Hovrätten anser inte att tillräckligt underlag finns för att kunna bedöma om den tilltalades 
avsikt med flicka A:s första resa till Sverige var i syfte för att utnyttjas för sexuella ändamål. 
Hovrätten anser därmed liksom tingsrätten att åtalet för människohandel för sexuella ändamål 
skall ogillas. Utrett är dock att flicka A misshandlats av den tilltalade och att han därefter tagit 
kontroll över henne och för egen vinning i stor omfattning utnyttjat henne för prostitution. 
Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att åtalet för människohandel är styrkt.  

6.3.2.2 Den samlade påföljden i hovrätten: 
Tilltalad 1: sänkt straff till fängelse 3 år 5 månader (människohandel, grovt koppleri). 
 
Hovrättens resonemang kring påföljden är liksom tingsrättens att ingen annan påföljd än 
fängelse kan komma i fråga på grund av brottets art och dess straffvärde. Hovrätten anser att 
den gärning den tilltalade gjort sig skyldig till har ett straffvärde motsvarande 3,5 års fängelse 

31 
 



och att det inte finns någon anledning att frångå straffvärdet. Vidare finner hovrätten att en 
påtaglig flyktfara föreligger, varför den tilltalade bör invänta verkställigheten i häkte. 

 

Del II  

6.4 Intervjuresultat 
Människohandel handlar om organiserad brottslighet, säger Casselborg. Det är organisationer 
som har rekryteringsbas nere i sina hemländer och transporterar hit flickorna. 
”Människohandel, det är ju slavarbete”. Casselborg säger att det är svårt att komma åt toppen 
i de här organisationerna ”…det är ju samma sak som med allting inom näringsliv och 
liknande…det är ju så att, det är jättesvårt att, skyddsnätet blir större och större ju högre upp 
man kommer.”  Det som de sexköpande männen inte inser, menar Casselborg, förutom att det 
är förnedrande mot de här kvinnorna, är att de är den största sponsorn till organiserad 
brottslighet. För prostitutionen inbringar lika mycket som narkotikahandel, påpekar han. 
Tamm håller med om Casselborgs syn på de sexköpande männen och säger ”…torskarna 
göder hela den här handeln”.  
 
Bodström menar att människohandelsproblematiken ytterst handlar om att vi lever i en 
ojämlik värld och för att det ska bekämpas måste man satsa på ordentliga bistånd till fattiga 
länder. Casselborg säger att anledning till människohandel handlar om utsatthet och att folk 
har svårt att förstå de bakomliggande orsakerna till varför kvinnorna hamnar i den här 
situationen. Han menar att Sverige är förskonat på grund av vår höga levnadsstandard och 
vårt sociala skyddsnät. 

6.4.1  Straffvärde 
Gärningsmännen i de här brotten är väldigt hänsynslösa, berättar Casselborg. I narkotikabrott 
dömer man för mängden narkotika oavsett vilken del i hanteringen gärningsmannen varit 
delaktig i, och då används oftast hela straffskalan ”…vi har ifrågasatt om en människa är 
mindre värd än ett kilo narkotika. För i människohandelsutredningar har man fruktansvärt 
höga beviskrav och det ska vara så otroligt stor omfattning för att dom ska dömas till högre 
straffsatser”, säger han. Utifrån domarnas erfarenheter är det nästan endast i narkotikabrott 
som hela straffskalan används. Vad gäller jämförandet med straffvärden för narkotikabrott 
menar Orlov-Lempert att 1 kg kokain kan vara värt många människoliv, så man bör inte dra 
den parallellen. Olvall påpekar att straffskalorna är en politisk fråga, vilka bestäms av 
riksdagen. 
 
Tamm anser att det kvinnorna utsätts för många gånger bagatelliseras och att den psykiska 
påfrestning det inneburit inte förstås. ”Straffvärdet är förfärligt och det är för att man inte 
förstår, det är för att man saknar kompetensen. Jag menar det var ju inte längesen det var en 
mans rättighet att våldta sin fru om han ville det, det var ju inte någonting som betecknades 
som våldtäkt. Alltså utveckling har ju förändrats, men fortfarande ligger dom här 
värderingarna kvar och det är därför straffvärdet har sjunkit menar jag, sedan 
människohandelslagstiftningen trädde kraft i förhållande till människorov. ” 
 
Tamm jämför straffvärdet med narkotikabrott och tycker inte det är rimligt med tanke på de 
skador som de här kvinnorna utsätts för. ”Det är som en pest som sprider sig, att det 
normaliseras att det går att köpa en annan människas kropp. Ni skulle bara höra hur dom låter 
i telefonavlyssning hur dom diskuterar dom här tjejerna och många av dom är ju gifta och 
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deras fruar vill inte ställa upp på analsex och då tar man en liten 17 åring…” Tamm menar 
också att det är många män som understött den här verksamheten utan att vara medvetna om 
det, genom att till exempel använda sig av en prostituerad vid olika tillställningar såsom 
svensexor.  
 
Casselborg berättar om ett fall där några kvinnor rekryterats från Ryssland och transporterats 
till Stockholm under falska premisser. De blev sedermera instängda genom inhägnad samt 
bevakade av vakthund ute på en enslig gård, där de blev utsatta för upprepade gruppvåldtäkter 
och ”fullständigt förnedrade”, för att sedan bli vidaretransporterade, ”då har man brutit deras 
motståndsvilja totalt”, säger han.  Han berättade att det var Lise Tamm som var åklagare i 
detta mål och att hon genom att åtala för samtliga brott de gjort sig skyldiga till fick till stånd 
domar upp till 12 års fängelse. Han anser att Tamm är en av de mest drivande åklagarna i den 
här typen av mål. Båda domarna och även Bodström instämmer i att det är viktigt att åklagare 
använder samtliga åtalspunkter som kan beröras, eftersom inget hindrar att man har 
alternativa åtal som till exempel människorov om sådana rekvisit finns. ”Då blottlägger man 
ju också bristerna i lagstiftningen”, säger Casselborg. Han tror att åklagare många gånger 
väljer att inte pröva lagparagrafen, eftersom de kanske anser att de inte kommer att vinna 
målet med den och därför åtalar för grovt koppleri istället, då det blir lättare att vinna.  
 
Olvall och Orlov-Lempert förklarar att om man la ihop straffvärdet för all brottslighet 
gärningsmannen gjort sig skyldig till, skulle det bli tokigt, eftersom straffen skulle bli orimligt 
höga. Orlov-Lempert kallar det för att de får ”mängdrabatt”, vilket leder till att 
”småbrottsligheten” försvinner.  

6.4.2 Verkningsgrad 
Casselborg tycker utifrån sin polisiära utgångspunkt att lagen inte är effektiv, så länge som 
brottet är svårbevisat. Han anser att den blivit aningen bättre efter den första ändringen men 
att det är bra att den ses över igen då den fortfarande inte är bra. Casselborg tycker att 
juristerna som utformat lagen inte har någon verklighetsförankring - att de lever i en sluten 
värld och inte är riktigt familjära med hur verkligheten ser ut. Denna brist på 
verklighetsförankring håller Tamm med om att de som utformat lagen har. Tamm säger att det 
i människohandelsparagrafen finns begrepp som man tidigare inte använt sig av i svensk 
lagstiftning, vilket gör att det inte hunnit etableras någon större praxis i hur de ska tolkas.   
”Istället är man hänvisad till propositionen och det är egentligen inte så mycket lagstiftning, 
utan hur man ansett att man ska tolka lagstiftningen. Det är nästan det som är det största 
problemet, för den som har skrivit den är ingen praktiker och har inte sett hur det verkligen är 
i verkligheten, utan har snarare kommit fram till tänkbara scenarier. De ser Lilja 4-ever4 i sitt 
huvud, vilket kan vara långt ifrån verkligheten.” Hon anser att lagparagrafen är alltför 
komplicerad och inte alls effektiv. Det är enligt henne för många led som blir omöjliga att 
bevisa, såsom exempelvis rekryteringsdelen, kedjebrottsligheten samt den 
nedbrytningsprocess som krävs av offren. 
 
Vad gäller avskräckning tycker inte Tamm att människohandelsparagrafen har nått sitt 
ändamål. Hon berättar om ett mål, Ludvikamålet, där några unga flickor blev utsatta för 
hemska saker. ”Det målet blev alltför inriktad på människohandel för sexuella ändamål, så på 
något sätt sjönk straffvärdet och de får bara några år nu. Straffminimum är 2 år och säg att de 
då får 2,5 till 3 år. Det har sjunkit liksom.” Detta menar hon delvis hänger ihop med att 
åklagarna inte kan påvisa så mycket våld. Casselborg är av samma åsikt. Han säger 
                                                 
4 Film från 2002 av Lukas Moodysson om en flicka från forna Sovjetunionen, som blir offer för människohandel 
i Sverige. 
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”Straffvärdet är ju mycket lägre för människohandel än narkotikabrott. Ett kilo narkotika, så 
sitter du 8 till 10 år, ska du hantera 8 till 10 kvinnor så sitter du 3 - 4 år.”  
 
Det mål Tamm hade år 2001, innan lagparagrafens tillkomst, där hon åtalade för människorov, 
olaga frihetsberövande och grov våldtäkt och på så sätt fick till stånd 12 åriga fängelsestraff, 
menar hon att hon inte hade kunnat åstadkomma med människohandelsparagrafen. Hon är 
övertygad om att en dom baserad på den nya lagparagrafen hade medföljt ett betydligt lägre 
straff.  
 
Casselborg och Bodström anser inte att man ska behöva höja straffen, men däremot anser de 
att man bör utnyttja utrymmet i lagstiftningen vad gäller påföljderna bättre. ”Dömer man till 
2,5 - 3 år för människohandel så tycker jag att det är för lågt, det var inte avsikten att det 
skulle vara straff på 2 år”, säger Bodström. Bodström tror vidare att allmänheten traditionellt 
sett har den missuppfattningen att man dömer till väldigt låga straff i Sverige. Han påpekar att 
straffen i Sverige ligger runt EU-genomsnittet och att straffen höjts en hel del i domstolarna 
de senaste åren, vilket också föranlett problem såsom platsbrist på svenska fängelser.  
Bodström säger att han inte tror på ”det allmänna avskräckningssyftet” som den 
allmänpreventiva ideologin för straff. Han menar att i Sverige ska straff ligga i förhållande till 
brottets karaktär och brottets angrepp mot enskilda människor eller mot samhället. Han menar 
vidare att om man skulle använda sig av avskräckning skulle man vara tvungen att höja alla 
straff, vilket skulle leda till att brotten skulle minska under en period för att sedan falla 
tillbaka till samma nivå igen. Bodström tror utifrån sin erfarenhet som advokat att många av 
gärningsmännen inte kalkylerar utifrån straffvärden, dels för att de inte tror att de ska åka fast 
och dels för att de inte har någon aning om straffskalorna. De enda som kalkylerar, enligt 
Bodström, är narkotikasmugglare för då tittar dem på straffet för heroin jämfört med 
marijuana.   
 
Bodström ser ett stort problem med hur lagen är uppbyggd. ”Tanken var ju att det inte skulle 
bli en ny kopplerilag, då kan vi ju bara byta namn från koppleri till människohandel.” 
Bodström resonerar ”Jag har faktiskt efter att ha jobbat med det här börjat luta mer åt att det 
här ska vara ett slags koppleribrott, att inte ha den här skarpa gränsen utan att det går till grovt 
koppleri och så höjer man istället straffet så det matchar människohandel. Eller att man gör 
koppleribrotten till människohandel och så att människohandel blir grov människohandel, det 
funkar nästan ännu bättre, för koppleri är på något sätt ganska förlegat nu när man har lärt sig 
hur allting fungerar.” Han tycker varken att bevisbördorna skall ändras eller att beviskraven 
skall sänkas, för då skulle risken bli att oskyldiga i slutändan skulle dömas för att sedan slå åt 
andra hållet – att ingen döms.  

6.4.3 Frivillighet, tvång och kontroll 
Bodström säger att han inte tror på att man frivilligt prostituerar sig, utan att det alltid finns 
något skäl till det. Han menar att det som ligger till grund för lagen om koppleri, är ett 
frivilligt prostituerande med ett utnyttjande från hallicken. Paragrafen som reglerar 
människohandel var ett ytterligare steg för att komma åt den grova brottsligheten på området, 
menar han. ”…om man tänker sig en linje så tycker jag att man kan säga att människohandel 
är grov, grovt koppleri, men ett ytterligare utnyttjande av situationen, på det sätt att man 
tvingar eller lurar …” För att det inte skulle likställas med koppleri, var man tvungen att göra 
en förändring och då lades det in krav på att tvång eller utnyttjande förekommit, förklarar han.  
 
Tamm berättar att det i Palermoprotokollet står att offrets frivillighet är irrelevant, vilket inte 
tagits med i den svenska lagstiftningen, och som hon anser är en klar brist, vilket hon också 
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poängterat i sina mål. Hon berättar vidare att man i den svenska lagstiftningen valt att inte ta 
med samtycket då det i propositionen står att man tyckt att det är onödigt eftersom man anser 
att ingen går med på människohandel frivilligt. Detta skapar problem när man ska tala om fri 
vilja och frivilligheten, eftersom det då blir extra viktigt att kunna ta de psykologiska 
mekanismerna i beaktande, förklarar hon. Det gäller då att förstå att trots att offret uttrycker 
att hon gått in i det med fri vilja, behöver det inte vara så. De kanske har blivit invaggade i 
den villfarelsen att tro att de gjort ett eget aktivt val. ”Frivilligheten blir ett problem, eftersom 
man ju måste definiera vad frivillighet är?” Tamm menar att problemet med fri vilja är att 
ingen definierar den på rätt sätt. 
 
Vad gäller ”offrets verkliga fria vilja”, måste åklagaren bevisa att ”utpressningsliknande 
situationer förekommit och om offret befunnit sig i svårt trångmål.” Men hur ska det bevisas 
att det är en utpressningsliknade situation, frågar sig Tamm, då det inte tas i beaktande att 
flickorna befunnit sig under svåra ekonomiska förhållanden i hemlandet, ”där man ger med 
ena handen och tar tillbaka med den andra”. Bevisning om verklig fri vilja förelegat försvåras 
av flickornas beroendeförhållande till ”hallickarna”, säger Tamm.  
 
Tamm ger ett exempel på hur en norsk domare resonerade kring den tjänsten som de 
prostituerade tillhandahöll med en busschaufförs. ”Att det här med att de inte fick alla 
pengarna, det var väl inte konstigt, det får ju en busschaufför inte heller. Han är ju anställd, 
han får ju sin lön och sen går ju vinsten från bussbiljetterna till ägaren liksom. Det står så i 
domen jag lovar, jag lovar!” Tamms erfarenhet är att det även i Sverige förekommer liknande 
”anmärkningsvärda” resonemang. Dessutom tycker Tamm att det är märkligt att man ibland 
bara resonerar kring flickornas trovärdighet men inte om gärningsmännens. 
 
”Ett par kommer till Sverige för att tjäna pengar, kvinnan går i inledningsskedet med på att 
prostituera sig men ändrar sedan uppfattning och vill backa ur då till exempel 
förutsättningarna för denna prostitution ändrats. Hur ser man då på den tiden innan hon ville 
backa ur?” Detta berättar Orlov-Lempert för att beskriva det dilemma som domarna kan 
ställas inför. 
 
Både Casellborg och Olvall berättar att kontrollen över de utsatta flickorna oftast visar sig 
genom att de inte har tillgång till sina pass, genom att de inte kan språket, inte har fast bostad 
och känner oftast inte till någonting i det land dem befinner sig i. De har då inget annat 
alternativ än att ty sig till gärningsmännen. Den kontroll som blir väldigt svår för polis och 
åklagare att bevisa är den kontroll gärningsmannen har över flickan i hemlandet med hot om 
att kanske skada hennes familj om hon lämnar honom, säger Casselborg. Dessa ärenden är 
tidskrävande och komplicerade, säger han, då man har ett offer att ta hänsyn till och som 
många gånger är en förutsättning för en fällande dom. Offren, fortsätter han, är oftast 
fullständigt kuvade och hotade och kanske inte vågar vända sig till och lita på polisen, vilket 
därför gör att det är svårt att vinna flickornas förtroende och få dem att berätta vad de varit 
med om. Flickorna är väldigt känsliga för påtryckningar eftersom de vet vad som kommer att 
hända dem om de berättar. ”Polisen har ju svårt att bevisa vissa saker även om vi vet exakt 
hur det har gått till”, säger Casselborg. 
 
”Det är ju också så att de inlåsningsfallen är väldigt sällsynta där man stoppar in tjejer i 
bakluckan.” säger Bodström och menar att det många gånger räcker med att locka eller lura 
unga kvinnor med jobb och ett bättre liv. Vissa av dessa flickor, fortsätter han, förstår redan 
när de kommer till det nya landet att det inte finns något jobb och då krävs det i början en viss 
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form av tvång genom exempelvis systematiska våldtäkter för att bryta ner deras 
motståndskraft för att sedermera kunna få kontroll över dem.  
 
Tamm berättar vidare att det likaså står att krav på kontroll inte bör ställas alltför högt, men 
exempel på det i propositionen är att: offret hålls inlåst eller står under ett kontinuerligt hot, 
offret står i skuld till gärningsmannen, anställning eller lydnadsförhållande till 
gärningsmannen, gärningsmannen har att svara för offrets vård eller tillsyn, 
människohandlaren är polis eller socialarbetare. Detta står i stark kontrast till att kravet på 
kontroll inte skall ställas alltför högt, menar hon.  ”Notera att det är domare som skrivit det 
här, varför står inte domare med?” 
 
I människohandelsmål har Tamm tagit hjälp av psykologisk expertis för att påvisa att det som 
ter sig vara frivilligt i själva verket inte alltid är det. ”En 16-19 årig flicka vet inte alltid själv 
vad hennes fria vilja är”, säger hon och hänvisar till barnkonventionen. Hon tycker att man i 
rättsväsendet oftast inte förstår de psykologiska orsaker som ligger bakom människors 
agerande. ”Det här är en annan typ av kunskap som man måste ta in i de här målen för att 
komma någon vart.” Dock menar hon att det på senare tid kommit till stånd en förändring, där 
man speciellt för poliser och åklagare har utbildat i de här frågorna. Även Bodströms 
bedömning är att domare generellt har svårt att ta till sig de psykologiska mekanismerna och 
han anser att det är ett stort problem och menar att domarna måste bli bättre på att förstå det 
här ”…för dom tittar väldigt kritiskt på det där och säger att det verkar ju inte så farligt och 
hon verkar inte ha så mycket emot det här, och så förstår dom inte att det är nedbrutna flickor 
det handlar om”. Casselborg menar att gärningsmännen är väldigt bra på att manipulera 
flickorna och får dem att tro att de frivilligt valt sin situation, när det i själva verket har 
handlat om att gärningsmännen utnyttjat deras utsatta läge och även använt sig av sublima 
hot. 
 
Tamm menar att offrets beroende av gärningsmännen även kan framkallas genom 
stockholmssyndromet5, vilket ofta glöms bort.  ”Det behövs inga synliga kedjor utan det här 
handlar ju om psykologiska mekanismer”. Hon menar att eftersom domare har svårt att förstå 
de psykologiska mekanismerna, måste det nästan uteslutande handla om fysiska 
omständigheter som att man är inlåst.  
 
”Dom här tjejerna är så pass utsatta så att om jag bara skulle ge henne en klapp på axeln 
fastän jag har våldtagit henne 10 gånger så tycker hon att jag är snäll. Hon tänker att han vill 
ju mig väl, jag fick en kola utav honom, han är ju så snäll. Och då blir det så att den minst 
onde blir snäll, för det är den enda kontakt dom har, dom har ingen annan.” , säger 
Casselborg. Han menar att det i nästan samtliga ärenden fungerar så att den minst onde blir 
god. I detta instämmer Bodström ”Det kan vara så att några av dom här tjejerna som blir 
utnyttjade tyr sig till några av dom som utnyttjar dom, kanske inte de allra våldsammaste men 
någon som är lite snällare och så vidare. Det är ju också mer psykologiskt våld och det här 
utnyttjas förstås i rättegångarna, tjejerna blir väldigt svajiga.., fruktansvärt utnyttjade”, säger 
han. Även Tamm instämmer och berättar att flickorna ofta har hat/kärlek till ”hallickarna”, där 
dessa ses som hjältar, då de ”räddat” flickorna ur eländiga förhållanden i hemlandet, samtidigt 
som flickorna utsätts för hemskheter här som kan liknas vid människorov.  
 

                                                 
5 Lojalitet med gärningsmännen hos människor som tagits som gisslan. Företeelse har fått sitt namn från 
gisslandramat vid ett bankrån vid Norrmalmstorg i Stockholm 1973. I många fall upptäcker tillfångatagna 
människor att de klarar sig bäst om de ställer sig lojala med förtryckarna (Def. hämtat ur Psykologilexikon). 
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6.4.4 Tillämpning 
Tamm tycker att motiveringarna i propositionerna är dåligt skrivna ”…det krävs ett mod från 
den domaren som ska döma för att frångå det som står i proppen och följa sitt inre samvete 
ska jag säga, därför att det är så kraftigt skrivet att när man är osäker och vågar inte så följer 
man det slaviskt och så dömer man dåligt.” Tamm säger dock också att det finns en del 
domare som frångått propositionen och dömt utefter hur de själva tolkat lagtexten. ”…men 
det gör ju att det blir sådana enorma skillnader, man får ju inte någon jämn rättstillämpning 
över landet.” 
 
Casselborgs erfarenhet har varit att tillämpningen av den diskuterade lagparagrafen och 
bedömningarna i målen sett olika ut i landets domstolar. Olvall och Orlov-Lempert tycker att 
denna typ av mål många gånger är knepiga. Målsägandes utsagor ändras många gånger 
genom processens gång. Utgångspunkten blir då att titta på det som sades på förhandlingarna, 
där de också får tillfälle att förklara varför utsagan ändrats. Dock tittar man på alla utsagor 
och jämför med övrig bevisning i målet och tar på så sätt ställning till vilken utsaga som är 
mest trovärdig, säger Olvall. 
 
Svårigheten med tillämpningen och bristen i lagen beror till stor del på kontrollrekvisitet och 
bevisandet om en person utnyttjat någons beroendeställning, säger Casselborg. Olvall och 
Orlov-Lempert säger att de har full förståelse för de svårigheter polisen har för att samla in 
bevis som uppfyller rekvisiten för människohandel. Om rekvisiten säger Casselborg att de 
inte borde vara så strängt hållna och svåra. Han tycker att de borde vara mer öppna, eftersom 
advokater är duktiga på att utnyttja denna restriktivitet. Människohandelsbrott blir därför 
oftast grovt koppleri, just för att det är så svårt att bevisa tvånget och kontrollen. Olvall anser 
det inte vara svårt att ta ställning till tvång - och kontrollrekvisiten. ”Man måste värdera 
bevisningen, titta på helhetsbilden.” Bodström säger att man tittar på kriterierna för tvång och 
kontroll under den översyn som lagparagrafen håller på att undergå.  
 
Tamm menar att bevisinsamlandet är svårt eftersom det handlar om gränsöverskridande 
brottslighet. Om det inte går att bevisa det som hänt i ursprungslandet, eftersom rekryteringen 
oftast sker där, kan hela målet falla. Många gånger är polisen i ursprungsländerna 
korrumperade eller ointresserade av denna typ av brott, säger hon. Det är först när den 
svenska åklagaren skrivit en begäran om rättslig hjälp till åklagaren i det aktuella landet, som 
polisen där tvingas att agera. Casselborg och Bodström menar, att korruptionen hos polis och 
myndigheter i dessa länder beror på de stora inkomstklyftor som existerar där, och som gör att 
folk är villiga att tjäna pengar på vad som helst. 
 
En annan aspekt att ta i beaktande är kulturella skillnader, säger Tamm. Hon tror att klass och 
kulturell härkomst kan ha en viss betydelse på straffvärdet. En prostituerad estnisk kvinna 
kanske man ser på ett annat sätt än en icke prostituerad svensk tjej som råkar ut för samma 
sak. En annan aspekt är att dessa kvinnor många gånger kommer från samhällen där kvinnor 
anses ha låg status och där de är vana vid att göra som de blir tillsagda, att det handlar om 
väldigt auktoritetsstyrda kvinnor. Det här menar Olvall blir svårare om båda parter kommer 
från denna typ av kultur, eftersom det då blir svårare att ta ställning till om mannen förstått 
om kvinnan känt sig tvingad eller inte, då uppsåt måste föreligga. Det är näst intill omöjligt att 
komma åt det som ter sig frivilligt utåt, säger Olvall. Orlov-Lempert säger att det ligger på 
åklagare och försvarare att ta upp om kulturella förhållanden skall beaktas.  
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6.4.5 Värderingars betydelse 
Intervjupersonerna tar upp betydelsen av etik och moral för trovärdigheten till rätten. Tamm 
tar liksom Casselborg upp domaren i Högsta domstolen som köpt sexuella tjänster och sedan 
får fortsätta döma i sådana mål (bilaga 2), vilket de tycker återspeglar hur pass litet allvarligt 
man ser på sexualbrott och vilket även återspeglar domarens trovärdighet. Tamm säger ”Dom 
här debatterna som varit kring sexköp där exempelvis högsta domstolens ordförande sa att det 
finns faktiskt många ensamstående änkemän, hur ska dom göra då? Jaha, nämen alla 
ensamstående kvinnor och handikappade och pensionärer, när ska dom få sex, vem ska 
tillhandahålla dom? Var har du alla dessa fantastiska manliga bordeller som åker runt till alla 
pensionärshem och erbjuder dom här stackars damerna sex? Jag har hört debatter som varit 
hårresande, där man glömmer bort att det för fan är någon som ska utföra tjänsten. Vem är det 
då? Är det din dotter, är det du själv kanske? Inte jag, nähä vem då da? Jag vill inte, du vill 
inte, varför ska hon vilja? Du ser alltså de här värderingarna som finns…” Även Casselborg 
nämner uttalandet från Bo Svensson. Casselborg berättar om ett mål som hamnade i högsta 
domstolen, där straffet sänktes kraftigt. Denna dom benämns som en ”fläckad dom”, säger 
han, just eftersom det där satt en domare som var för sexköp.  
 
”…det här med prostitution och horor och sånt där, många raljerar ju lite över det. Men varför 
blev dom det? Det är ingen som ställt sig frågan: satt dom där när dom var 6 år på dagis och 
räckte upp handen, jag vill bli prostituerad, jag vill ha olika män, 15 stycken om dagen som 
ligger över mig och svettas, stönar och stånkar och har sig, är det så jag vill att mitt liv ska se 
ut? Det här är en attitydfråga, en generationsfråga, det här kommer inte att gå över den här 
generationen, inte nästa generation, utan det här tar lång tid att förändra.” säger Casselborg. 
Han tycker att det är bra att problemet uppmärksammats mycket i media på senare tid, 
framför allt för att förändra värderingar.  

 

7. Analys 

7.1 Straffvärde  
Straffskalan för människohandel ligger mellan 2 till 10 år (BrB 4:1a). Både UD (2003) och 
RKP (2006) konstaterar att straffsatserna för denna typ av brott oftast ligger förhållandevis 
lågt (UD, 2003, s.18), (RKP, 2006, s.24-25). I RKP:s  undersökning har det visat sig att det är 
den lägre delen av straffskalan som oftast tillämpas i denna typ av mål och som därmed oftast 
inte överstiger straffen för grovt koppleri, vilket våra undersökta mål bekräftar då straffen i 
dessa ligger mellan 2,4 till 5 år. Genom den socialkonstruktivistiska teorin kan man förklara 
den eventuella bristande verkan de låga straffvärden kan tänkas ha på samhället för att 
motverka fenomenet människohandel. Sociala handlingar, såsom att begå brott, kan 
motverkas genom lagen och andra samhällsinstitutioner, eftersom lagen och samhället kan 
uppmuntra önskvärda sociala handlingar (Burr, 1995, s.54-55). De låga påföljderna kan då ses 
som ett förhindrande av detta främjande och upprätthållande av de av samhället önskvärda 
handlingarna. Enligt Jareborg & Zila (2001), menar dock den allmänpreventiva teorin att 
kriminalisering inte alltid uppnår den önskade effekten av att förhindra oönskade handlingar, 
men att det viktiga är att straffsystemet som helhet är effektivt (Jareborg & Zila, 2001, s.76). 
 
Det exempel Europol tar upp om att man i Storbritannien dömer till väldigt höga straff (18-23 
år) för människohandel, skulle utifrån den allmänpreventiva teorin kunna ses som omedelbar 
avskräckning, för att dels avskräcka och dels skapa avsky för brottet hos allmänheten. 
Bodström menar att detta inte är effektivt ur avskräckningssynpunkt då en sådan metod skulle 
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vara effektiv på brottsligheten under en liten period för att sedan stiga till samma nivå igen. 
Den allmänpreventiva teorin menar dock att ett användande av det högre straffet i straffskalan 
kan göras för att statuera exempel, speciellt när man tror att ett visst brott ökat i omfattning 
(Jareborg & Zila, 2001, s.77-80). Då det handlar om en dold organiserad brottslighet som är 
svår att komma åt, kan vi med säkerhet inte veta om brottet ökat. De extra resurser som satts 
in hos polisväsendet, såsom Projekt Europa, kan ha påverkat upptäcktsrisken, eftersom antalet 
människohandelsutredningar ökat till följd av detta. För att statuera exempel i 
avskräckningssyfte, krävs det enligt Jareborg & Zila (2001) flera domar i samma syfte (a.a. 
s.77-80). 
 
Då det i Sverige är mer vanligt att medelbar avskräckning åsyftas, det vill säga att hotet om 
straff anses vara tillräckligt vad gäller en avskräckande påverkan gentemot allmänheten, leder 
det till att upptäcktsrisken blir desto viktigare för att avskräcka brottslingar från att begå brott. 
Av vad som framkommit från UD (2003) och RKP (2006) är upptäcktsrisken låg, då det krävs 
enorma resurser för att bevisa människohandel (UD, 2003, s.18-19), (RKP, 2006, s.13). 
Upptäcktsrisken blir avhängig av tillgängliga resurser och eftersom dessa är låga leder det till 
att en bevakning på området brister. I fråga om upptäcktsrisken är det alltså viktigt att känslan 
av ett närvarande rättsväsende infinner sig, för att självdisciplineringen Foucault talar om ska 
införlivas och på så sätt förhindra individen från att begå oönskade handlingar. Även Jareborg 
och Zila (2001) tar upp upptäcktsriskens värde. De menar att upptäcktsrisken är av mycket 
större betydelse än straffens stränghet ur ett allmänpreventivt syfte (Jareborg & Zila, 2001, 
s.77-80). Som tidigare nämnts, har vår undersökning visat att påföljderna för människohandel 
är relativt låga, vilket enligt teorin inte torde ha alltför stor betydelse så länge upptäcktsrisken 
är hög. Däremot har litteraturen påvisat den låga upptäcktsrisken, vilket enligt teorin därför 
sammantaget med de låga straffsatserna torde sänka den allmänpreventiva effekten än mer. 
  
Bodströms påstående om att gärningsmännen inte kalkylerar utifrån straffvärden eftersom de 
inte tror att de kommer bli upptäckta, bekräftas till viss del av Jareborg & Zila (2001). De 
menar att brottsligt aktiva till skillnad från allmänheten har en mer realistisk uppfattning 
beträffande bestraffningsrisken, då allmänheten överskattar upptäcktsrisken och sätter större 
tilltro till straffens stränghet. Jareborg & Zila (2001) menar vidare att även om den 
allmänpreventiva teorin påverkas av ett straffsystem behöver det inte alltid förhindra att brott 
begås (Jareborg & Zila, 2001. s.79). En tanke skulle kunna vara att det klientel som begår 
denna typ av brott skulle göra det oavsett upptäcktsrisk och straffsats. Då det endast är en 
liten del av samhället rättsväsendet kommer i kontakt med, får man ha i åtanke att det kanske 
kan vara så att en andel människor faktiskt har förhindrats begå brotten i och med 
lagstiftningen. Detta kan vi dock inte veta, eftersom den andelen blir ”osynlig” i mätningar. 

7.2 Verkningsgrad 
Det är viktigt för straffsystemet med en effektiv lag för att dess trovärdighet hos allmänheten 
ska bibehållas enligt Jareborg & Zila (2001). Lagens effektivitet och trovärdighet kan 
påverkas av offentliga debatter, i synnerhet om lagen är relativt ny (Jareborg & Zila, 2001, 
s.80). Då människohandel varit flitigt uppmärksammat i media på senare år, får det anses att 
handlingar såsom justitierådets sexköp (bilaga 2), utifrån den allmänpreventiva teorin, 
påverkar rättssystemets trovärdighet, eftersom han får fortsätta döma i sexualbrottsmål. 
Trovärdigheten försämras än mer när högsta domstolens ordförande skämtar bort den aktuella 
handlingen. Rättssystemet kommer inte bara att förlora trovärdighet i allmänhetens ögon utan 
trovärdigheten brister dessutom inom systemet, vilket både Casselborg och Tamm uttryckt. 
Enligt Burr (1998) menar socialkonstruktivismen att konsekvensen av våra sociala handlingar 
blir att andra handlingsmöjligheter exkluderas. Om man förklarar justitierådets sexköp enligt 
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denna förklaringsmodell, skulle han utifrån samhällets värderingar såsom debatten gjort 
gällande, inte få fortsätta döma i sexualbrottsmål. Dock kan det tyckas att den 
samhällsvärdering som gjort sig gällande inte varit implementerad i lagen eftersom han fick 
fortsätta som rättstillämpare och dessutom i den här typen av mål. När det inte blev några 
konsekvenser av justitierådets handlande, exkluderades inte heller några 
handlingsmöjligheter. För att förenkla resonemanget, går man åt höger borde man inte 
samtidigt kunna gå åt vänster. Denna motstridighet mellan samhällets värderingar och den 
brist på konsekvens justitierådet fick, kan förklara varför trovärdigheten för rättstillämparna 
skadas. Både det faktum att justitierådet köpte sex och att hans chef i sin tur skämtade bort 
detta, framstår lätt i allmänhetens ögon som om dessa rättsföreträdare inte ser så allvarligt på 
denna typ av brott. Ett annat exempel på hur den här synen på människohandel förmedlas 
gentemot allmänheten är den liknelse Tamm tar upp där en domare resonerar kring tjänsten 
som prostituerade tillhandahåller med en busschaufförs. Sammantaget torde detta påverka 
även lagens effektivitet. 
 
Intervjupersonerna, förutom domarna, är överens om lagens ineffektivitet. Utifrån teorin om 
allmänprevention, behöver en lag nödvändigtvis inte uppnå sitt syfte att minska brottsligheten 
inom området, utan det är viktigare att allmänheten tror att det kommer att ske för att 
rättssystemets trovärdighet skall vara intakt. Genom att se på människohandelsparagrafen på 
detta sätt, skulle man kunna anta att den trots sin ineffektivitet att komma åt människohandel 
som verksamhet, ändå har ett syfte. Det vill säga hjälpa till att bibehålla rättssystemets 
trovärdighet genom sin blotta existens. Det kan vara ett moraliskt värde i sig att ha denna lag, 
för att poängtera att samhället inte accepterar och tolererar handel med människor. Dock får 
man beakta att om allmänheten uppfattar straffen som orättvisa kommer den att bli 
verkningslös som avskräckningsmedel (Jareborg & Zila, 2001, s.81-82). 

7.3 Frivillighet, tvång och kontroll 
Människohandelsparagrafens ineffektivitet beror på att begreppen tvång och kontroll ställer 
till det, anser Casselborg, Tamm och Bodström då dessa begrepp är svårdefinierade och 
svårbevisade. Olvall och Orlov-Lempert anser däremot inte att det är svårt att ta ställning till 
dessa begrepp, då deras yrkesroll går ut på att bedöma den bevisning som framkommer under 
rättegången. Burr (1998) skriver att enligt det socialkonstruktivistiska synsättet kan ett ord 
eller begrepp ha olika betydelse och är med detta öppen för tolkningsvariationer (Burr, 1998, 
s.46-48). Dessa tolkningsvariationer gör att begreppen blir svårdefinierade. Att begreppen är 
svårdefinierade och svårbevisade skulle kunna förklaras genom den allmänpreventiva teorin 
som menar att upptäcktsrisken är avhängig hur man definierar ett brott (Jareborg & Zila, 
2001. s.77). Eftersom begreppen tvång och kontroll är rekvisit som måste uppfyllas för 
brottets fullbordan, kan dess svårdefinierbarhet leda till att upptäcktsrisken påverkas. Med 
andra ord; då rekvisiten är otydliga leder det till att definitionen av människohandel också blir 
otydlig.  
 
Svårigheten ligger därför, som konstaterats, hos polis och åklagare som har till uppgift att 
samla in och i rätten bevisa att rekvisiten uppfyllts. Tolkningsvariationer är ett fenomen som 
ofta kan skönjas i rätten, varför förarbetena blir ett viktigt hjälpmedel i tolkningen av centrala 
begrepp och rekvisit som exempelvis tvång och kontroll. I mål 1 har hovrätten (6.1.2.1) 
liksom tingsrätten i mål 2 (6.2.1) hänvisat till proposition 2003/04:111 för definition av 
kontroll. I mål 1 har rätten fokuserat på att kontrollkravet inte skall ställas för högt och att den 
kan vara av subtil art, vilket ledde till en fällande dom. I mål 2 har dock rätten fokuserat på 
vilka krav som skall uppfyllas vad gäller kontrollrekvisitet, vilket i sin tur ledde till att 
människohandel inte kunde styrkas. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan skillnaderna 
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mellan tingsrättens respektive hovrättens domslut förklaras av de rättstillämpande 
individernas tolkning av i detta fall tvång och kontroll. Hur domarna tolkar exempelvis 
kontrollrekvisitet är grunden för deras bedömning ifall människohandel förelegat eller inte. 
Denna tolkningsvariation som Burr (1998) talar om, tycker Tamm sig se, då skillnaderna i hur 
domarna tolkar rekvisiten leder till att människohandelsparagrafen tillämpas på olika sätt. 
Detta anser hon i förlängningen medför en ojämn rättstillämpning. Beträffande tolkningen av 
frivillighet, anser Tamm att problemet är att ingen tolkar fri vilja på rätt sätt. Man skulle 
kunna tänka sig att problemet kanske snarare ligger i att det inte finns en gemensam definition 
av begreppet fri vilja. Enligt socialkonstruktivismen skulle en större enighet om innebörden 
av begreppet fri vilja behövas för att erhålla en bättre samstämmighet i rättstillämpningen 
(Burr, 1998, s.46-48). Eftersom upptäcktsrisken är avhängig av hur brottet definieras enligt 
den allmänpreventiva teorin, torde en definiering i förlängningen även påverka 
rättstillämpningen. Den ojämna rättstillämpningen som Tamm pratar om borde sannolikt 
utifrån dessa teorier behjälpas av ett prejudikat för en större gemensam tolkning. 
 
Den maktlöshet, som framkommit i Månsson (1996) samt i rättsfallen och intervjuerna, 
kvinnorna känner då de bland annat inte kan språket och inte har vetat var de befunnit sig, kan 
förstås utifrån Foucaults resonemang om att makt föds ur kunskap och via de diskurser som 
den utövas genom (Burr, 1998, s.70). Detta, tillsammans med en rad andra faktorer, kan 
förklara hur gärningsmännens makt över offren möjliggörs. Vi menar alltså den okunskap 
som offret har i och med den utsatta situationen i det främmande landet, utnyttjas av 
gärningsmannen för att erhålla makt över offret och få henne beroende av honom.  
 
Foucault talar om självövervakning på så sätt att vi genom hot om straff inrättar oss efter 
samhällets regler och normer (Burr, 1998, s.67). Likväl som att dra denna parallell till att 
rättsväsendet får de flesta av oss att avstå från brott, anser vi att detta resonemang också kan 
hjälpa till att förklara varför gärningsmännen utan inlåsning många gånger ändå kan behålla 
kontrollen över sina offer. Hot som leder till att gärningsmännen erhåller psykologisk makt 
över offren (RKP, 2006, s.16), möjliggör kontrollen eftersom offren inte vågar ta sig ur det 
system de befinner sig i. Den fria viljan blir central även här. Det kan här te sig som att offren 
stannar hos gärningsmännen av fri vilja, emedan det i själva verket handlar om en 
psykologisk kontroll, vilket är något som Casselborg, Tamm och Bodström tar upp och menar 
att rättstillämparna är dåliga på att ta hänsyn till. Stockholmsyndromet kan även vara en 
bidragande orsak, där offren kan känna lojalitet med gärningsmännen. Tamm frågar sig om en 
16-19 årig flicka vet vad hennes fria vilja är. Även Casselborg och Bodström tror inte på att 
den fria viljan förelegat i valet att prostituera sig. Intressant blir då att tingsrätten i mål 2 
bedömt, att två 17-åringar av fri vilja kommit till Sverige för att prostituera sig (6.2.1.2). 
 
En viktig faktor som Tamm tar upp för förståelsen av varför offren låter sig kontrolleras, är 
den kulturella aspekten, vilken enligt henne förklarar varför kvinnorna är så auktoritetsstyrda. 
Socialkonstruktivismen förklarar detta med att våra beteenden och handlingar styrs av sociala 
konstruktioner i form av bland annat värderingar som i väsentlig mån är formade efter den 
kultur vi lever i. Våra handlingar utifrån en given omständighet kan därför se olika ut i olika 
kulturer. Av denna anledning kan de också bli svåra att förstå om handlingen tolkas utifrån ett 
annat kulturmönster än vad som låg till grund för den. Kvinnans handlingar kan alltså te sig 
frivilliga utifrån vår kultur, fastän hon i själva verket känt sig tvungen att ”lyda” utifrån sin. 
Olvall menar att om sådana omständigheter föreligger att något ter sig frivilligt utåt, blir de 
näst intill omöjligt att komma åt rättsligt. Ett dilemma som kan uppstå enligt Olvall är när 
båda parter kommer från auktoritetsstyrda kulturer. Eftersom uppsåt måste föreligga kan det 
då bli svårt att bevisa att mannen förstått att han styrt kvinnan.  

41 
 



7.4 Tillämpning 
Om straffvärdena för människohandel jämförs med straffvärdena för exempelvis 
narkotikabrott, blir frågan som Casselborg tar upp om en människa är mindre värd än ett kilo 
narkotika adekvat. Orlov–Lempert menar i sammanhanget att ett kilo narkotika kan vara värt 
många liv. En parallell som kan göras är den mellan människohandelsmål och den där Tamm 
i ett människohandelsliknande mål får till stånd ett betydligt högre straff, det vill säga 12 år, 
med hjälp av andra åtalspunkter såsom människorov, olaga frihetsberövande och grov 
våldtäkt. Vad detta beror på skulle kunna tolkas utifrån den allmänpreventiva teorin som gör 
gällande att normer och värderingar styr vad som anses acceptabelt i ett samhälle. Vad som 
anses rättvist styrs således av traditioner, vanor och sociala regler tillsammans med bland 
annat människosyn (Jareborg & Zila, 2001, s.68). Rättstillämparna är, såsom 
socialkonstruktivismen framhåller, en produkt av samhället och kommer därför att spegla 
värderingarna i delar av samhället om än på ett omedvetet plan. Det är kanske, precis som 
Casselborg nämner, en attityd- och generationsfråga som kommer ta lång tid att förändra.  
 
Man kan också förklara de låga straffsatserna utifrån könsskillnaderna i samhället. Tamm 
menar att då människohandelsoffer vanligtvis är kvinnor, har detta faktum påverkat 
straffvärdet negativt för människohandelsliknande brott i och med 
människohandelsparagrafens inträde. Detta eftersom människohandel i förhållande till 
exempelvis människorov oftast har ett betydligt lägre straffvärde, vilket hon förklarar med att 
människorov inte anses vara ett könsbundet brott. Socialkonstruktivismen hävdar att kön är en 
social konstruktion, och att det är människan som skapat vad som i samhället ses som 
kvinnligt och manligt. De könsskillnader som uppkommit är en produkt av detta, varför man 
kan tänkas att detta kan förklara Tamms resonemang om de låga straffvärdena. Tamms 
resonemang sett ur allmänpreventionens proportionalitetssynpunkt, kan visa att de låga 
påföljderna som oftast ges i människohandelsmål inte är proportionerliga med dem som ges 
för exempelvis människorov (Jareborg & Zila, 2001, s.67-68). Bodström har, beträffande de 
låga straffsatserna, påpekat att avsikten med människohandelsparagrafen aldrig varit att 
påföljderna ständigt skulle ligga på den lägre delen av straffskalan. Både Casselborg och 
Bodström är av den uppfattningen att man borde utnyttja straffskalan i lagstiftningen bättre, 
snarare än att höja straffen generellt. Om könsskillnaderna i samhället utjämnades skulle det 
kanske leda till att straffsatserna blev mer proportionerliga.  
 
Vad gäller vikten av att åtala alla åtalspunkter anser de båda domarna, Casselborg och 
Bodström att det vore väsentligt i människohandelsmål, dels för att komma åt 
gärningsmännen och dels för att tydliggöra lagstiftnings brister. Detta har till viss del gjorts i 
de tre studerade målen, däremot har endast lägre åtalspunkter använts som alternativa 
åtalspunkter till människohandelsparagrafen. Jareborg & Zila (2001) menar att ett sådant 
tydliggörande kan påvisa människohandelsparagrafens komplexitet och således införa ett 
moraliskt värde till samhället (Jareborg & Zila, 2001, s.76-77). Genom att ta upp och 
tydliggöra lagparagrafens brister kan dess ineffektivitet påvisas för lagstiftaren och därigenom 
kanske föranleda en förändring utav denna. Detta kan möjligen anses ha gjorts i och med den 
andra revideringen som lagparagrafen nu undergår.  

7.5 Värderingars betydelse  
Genom att införa människohandelsparagrafen har man, om man ser det ur 
moralbildningssynpunkt, gjort detta för att påvisa för allmänheten att utifrån samhällsintresset 
är människohandel förkastligt (Jareborg & Zila, 2001, s.75-76). Det finns dock fortfarande 
värderingar i samhället som delvis legitimerar prostitution, menar Tamm, och att dessa många 
gånger vidmakthålles på en omedveten nivå, eftersom man kan anlita en prostituerad vid olika 
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tillställningar såsom svensexor utan närmare eftertanke. Hon belyser även dessa värderingar 
med HD ordförandes uttalande. Socialkonstruktivismen menar att kunskap om världen, 
liksom värderingar, är beroende av historiska, kulturella, sociala och ekonomiska faktorer. 
När det gäller den historiska aspekten kan värderingar som varit socialt accepterade under en 
tid, med annan kunskap och andra sociala förutsättningar än idag, fortfarande leva kvar. 
Värderingar liksom kunskap förändras över tid, genom exempelvis mer kunskap och större 
förståelse för en viss problematik. När kvarlevande ”gamla” värderingar, eller värderingar 
uppkomna ur andra kulturella eller sociala förhållanden, inte överensstämmer med de 
rådande, förklarar det varför människor blir upprörda när dessa görs gällande, såsom 
allmänheten blev över justitierådets yttrande. Eftersom socialkonstruktivismen menar att 
människor speglar det mångfacetterade samhället, förklarar det varför dessa värderingar 
ibland även kommer till ytan i yrkessammanhang. 
 

8. Slutdiskussion 
Problemformuleringen har besvarats genom rättsvetenskapliga metoder samt kvalitativ metod. 
Vi har studerat i vilken utsträckning som den svenska människohandelslagstiftningen kan 
sägas vara effektiv. För att erhålla kunskap om lagens effektivitet har avskräckningseffekt, 
tillämpning, värderingar och straffvärde diskuterats. Utgångspunkten för studien har varit 
begreppen frivillighet, tvång och kontroll. 

8.1 Sammanfattning & diskussion av resultat  
Det som har framkommit i målen och intervjuerna har gett oss en bild av den problematik 
som kan finnas gällande begreppen frivillighet, tvång och kontroll. Trots det omfattande 
domsmaterialet bestod en förhållandevis liten del av rättens egna bedömningar samt 
motivering till de valda straffsatserna. Resultatet har visat att i de av oss studerade målen i 
huvudsak har resonerats kring kontroll och att tvång främst har diskuterats som ett led till 
kontroll. Det har endast i ett av fallen resonerats kring den fria viljan, trots att målen bestått av 
sju målsäganden totalt. Undersökningen har visat att det i människohandelsmål är svårt att 
särskilja begreppet fri vilja från begreppen tvång och kontroll, då de två sistnämnda 
faktorerna påverkar frivilligheten. Vad är egentligen fri vilja? Kan den fria viljan existera om 
det val man ställdes inför var baserat på falska premisser? 
 
De som har till uppgift att bevisa att människohandel har förelegat uppfattar att den aktuella 
lagparagrafens rekvisit är svårbevisade. De menar vidare att förmågan att ta till sig de 
psykologiska orsakerna som många gånger finns bakom tvång och kontroll inte tydliggörs i 
lagstiftningen och därför kan påverka tolkningen av denna. Likaså menar de att värderingar 
och människosyn har betydelse. Rättstillämparna anser dock att begreppen frivillighet, tvång 
och kontroll inte är särskilt problematiska. Den ansvariga för de aktuella förarbetena anser 
också att det tas för lite hänsyn till de psykologiska orsakerna bakom begreppen, men anser 
att bevisbördan inte ska ändras med anledning av rättssäkerheten. Hans avsikt var inte att 
påföljderna ständigt skulle hamna på den lägre delen av straffskalan. 
 
Propositionen, anser vi till viss del motsäger sig självt i fråga om hur kontrollrekvisitet ska 
tolkas. Den säger dels att kravet på kontroll inte skall ställas alltför högt och att kontroll kan 
vara av subtil art samtidigt som den exemplifierar krav som får anses vara höga. Dock anser 
vi att propositionerna är skrivna med visst tolkningsutrymme där det faktiskt finns utrymme 
att ta hänsyn till andra faktorer än de som exemplifieras. Beträffande tvångsrekvisitet finns ett 
visst tolkningsutrymme i ”annat otillbörligt medel”. Vi anser att det blir upp till 
rättstillämparen att kunna se bortom de konkreta exempel som anges, vilket vi anser Göta 
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hovrätt visat i en av sina domar. Vårt intryck genom arbetets gång har varit att 
rättstillämparen visar en viss försiktighet vad gäller tolkningsutrymmet. Även om vi kan tycka 
att det ska utnyttjas i större utsträckning, kan vi också tycka att det är bra med en viss 
restriktivitet för rättssäkerhetens skull. En godtycklig tolkning skulle annars kunna leda till att 
påföljden för likartade brott anmärkningsvärt skiljer sig. Fenomenet med tolkningsvariationer 
tycker vi i sig kan berättiga en översyn av de i propositionen definierade begreppen. Vi tror 
även att ett prejudikat skulle föra rätterna samman i en mer homogen tolkning av rekvisiten.   
 
Upptäcktsrisken såsom analysen visat kan påverkas utifrån det faktum att brottet är 
svårbevisat. Vi har därför svårt att se att människohandelsparagrafen såsom den tillämpas 
idag, skulle vara särskilt avskräckande. Vi håller dock med om att extremt höga påföljder i 
avskräckningssyfte förmodligen är ytterst begränsat och att utrymmet i straffskalan borde 
utnyttjas bättre, snarare än en ändring av den. Vad är annars värdet av en straffskala på 2-10 
år om man aldrig använder sig av den högre delen? Vi menar på inget sätt att enbart strängare 
straff skulle lösa problemet med människohandel, men samtidigt kan man fråga sig om det 
inte är samhällets skyldighet att betona värdet av varje enskild individ. Trots att vi inte anser 
att lagparagrafen används till sin fulla rätt, anser vi att dess existens är ett viktigt steg för att 
gentemot allmänheten markera brottets förkastlighet.  
 
Sådana exempel som justitierådets sexköp och den liknelse en norsk domare gjorde när han 
liknade de tjänster en prostituerad tillhandahåller med en busschaufförs, är värderingar vi är 
rädda ska påverka rättstillämpningen till gärningsmannens fördel på bekostnad av offret. Vi 
hoppas och tror att dessa värderingar är undantag, och tycker det är bra att de synliggörs då de 
kan fungera som en eftertanke för oss alla att reflektera över våra egna värderingar.  

8.2 Diskussion av vald metod 
Den kvalitativa metodens nackdel har varit att det endast kan göras på ett begränsat urval, till 
skillnad från kvantitativ metod. Mer ingående svar kan erhållas med den förstnämnda 
metoden, dock kan den påverkas av författarna som intervjuledare. Vår brist på erfarenhet kan 
därför ha påverkat resultatet. En större representation av varje yrkesgrupp, hade kunnat leda 
till ett annat resultat. Istället för rättssociologisk metod kunde domar och förarbeten ha 
studerats med till exempel språkanalytisk metod, såsom text-, ideologi- eller diskursanalys, 
vilket troligen hade lett till andra resultat. Även intervjuerna kunde ha lagts upp med annan 
metodinriktning. Vi kunde exempelvis ha försökt att belysa vad respektive intervjuperson 
hade för värderingar och på vilket sätt deras värderingar avspeglas i deras intervjusvar. 

8.3 Förslag till vidare forskning 
I intervjuerna har frågan om hur det sociala arbetet kring kvinnorna ser ut, och när det ska 
komma in väckts. Hur ser samverkan egentligen ut? Finns det någon central enhet som arbetar 
med dessa offer eller belastar det varje enskild stadsdelsförvaltning? Intressant skulle också 
vara att få veta mer om vad som händer dessa kvinnor efter att rättsprocessen är över.  
 
Något som vi inte tagit upp, men som väckt vårt intresse är att det i RKP:s (2006) rapport 
visat sig att det på senare tid har skett en ökning vad gäller kvinnliga människohandlare och 
hallickar. Något som detta tros bero på är att de har lättare att vinna andra kvinnors 
förtroende. Det framkommer vidare i rapporten att dessa kvinnor oftast själva varit utsatta för 
människohandel och sedan fått valet att antingen fortsätta bli utnyttjade för prostitution eller 
att få en ny roll i organisationen. Vi har efter att ha läst rapporten fått en större förståelse för 
dessa kvinnor. Den fria viljan har enligt vår mening inte varit representerad i de val kvinnorna 
ställts inför, eftersom alternativet att dra sig ur inte fanns.  

44 
 



9. Referenser  

9.1 Domar 
Mål 1: 
Norrköpings tingsrätt. (2006-02-14). Mål nr: B 982-05 
Göta hovrätt. (2006-06-13). Mål nr: B 626-06.  
 
Mål 2: 
Stockholms tingsrätt (2006-01-20). Mål nr: B 8862-04. 
Svea hovrätt. (2006-05-09). Mål nr: B 1149-06. 
 
Mål 3: 
Helsingborgs tingsrätt (2005-09-22). Mål nr: B 1230-05. 
Hovrätten över Skåne & Blekinge. (2006-01-11). Mål nr: B 2429-05. 

 

9.2 Offentligt tryck 
Proposition 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel. 
Proposition 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel. 
 
Regeringskansliet. (2003). Fattigdom och människohandel; En strategi för bekämpning av 
människohandel genom Sveriges internationella utvecklingsarbete. Stockholm: 
Utrikesdepartementet 
 
Regeringskansliet. (2003). Mänskliga rättigheter; Konventionen om barnets rättigheter. 
Stockholm: Utrikesdepartementet (BK). 
 
Regeringskansliet. (2005). Prostitution och människohandel. Stockholm: 
Näringsdepartementet 
 
Rikskriminalpolisen. (2006). Människohandel för sexuella ändamål m.m.; Lägesrapport 8,    
1 jan - 31 dec. Stockholm: Kriminalpolisenheten, Sektionen för kriminalunderrättelsetjänst. 

 

9.3 Litteratur  
Burr, V. (1998). An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2002). Metodpraktikan; Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB 
 
Gallagher, A-M., (2006). Triply Exploited: Female Victims of Trafficking Networks 
Strategies for Pursuing Protection and Legal Status in Countries of Destinations. I C. L. van 
den Anker & J. Doomernik (Red.), Trafficking and Women’s rights. (pp. 152-181). 
Hampshire: Palgrave Macmillan 
  
Hollander, A. & Borgström-Alexius, K. (2005). Rättsvetenskapliga metoder. I S. Larsson, J. 
Lilja & K. Mannheimer (Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 129-150). Lund: 
Studentlitteratur. 

45 
 



 
Hydén, H. (1998). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Lund Studies in Sociologic of 
Law 3. 
 
Jareborg, N. & Zila, J. (2001). Straffrättens påföljdslära. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 
 
Johansson Wennerholm, C. (2002). Crossing borders and building bridges. I R. Masika 
(Red.), Gender, Trafficking, and Slavery (pp.10-19). Oxford: Oxfam. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Konrad, H. (2006). Trafficking in Human Beings: A Comparative Account of Legal 
Provisions in Belgium, Italy, the Netherlands, Sweden and the United states. I C. L. van den 
Anker & J. Doomernik (Red.), Trafficking and Women’s rights. (pp. 118-137). Hampshire: 
Palgrave Macmillan.  
 
Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod. I S. Larsson, J. Lilja & K. Mannheimer (Red.), 
Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 91-128). Lund: Studentlitteratur. 
 
Lilja, J. & Larsson, S. (2005). Organisationsanalys. I S. Larsson, J. Lilja & K. Mannheimer 
(Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 305-346). Lund: Studentlitteratur. 
 
Lunde, P. (2004). Organized Crime – An Inside Guide to the World’s Most Successful 
Industry. London: Dorling Kindersley Ltd. 
 
Monzini, P. (2005). Sex traffic; prostitution, crime and exploitation. London 
: Zedbooks Ltd.   
 
Musacchio, V. (2004) Migration, Prostitution and Trafficking in Women: An Overview. 
German Law Journal. Vol. 05 No. 09, pp. 1015-1030. 
 
Månsson, S-A. (1996). Könshandel över gränserna. I G. Andersson (Red.), Egensinne och 
mångfald (pp. 57-72). Ystad: Arkiv. 
 
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige. (2002). Prostitution och trafficking. 
Stockholm: Federativ Tryckeri ab.   
 
Rudvald, T. (2004). Trafficking – En modern form av slavhandel. Socionomen, nr 2, pp. 5-6. 
 
Sjöström, U. (1998). Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. I B. Starrin & P-G. 
Svensson (Red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (pp. 73-90). Lund: Studentlitteratur. 
 
Sulavik, C. (2003). Trafficking – Den internationella sexhandeln ökar starkt trots intensiva 
polisinsatser. Tempus, nr 36, pp. 25-27.  
 
Sveriges Rikes Lag 2006 
 
Vikström, I. & Granström, G. (2004). Kroppar till salu – Sveriges väg mot en lagreglering av 
trafficking. I G. Granström (Red.), Den onda cirkeln (pp. 211-247). Uppsala: Uppsala 
publishing house. 

46 
 



 
Wennerberg, S. (2001). Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv. Malmö: 
Liber. 
 

9.4 Elektroniska källor 
 
Dagens Nyheter 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=419494 2007-01-12 
 
Trafficking of Human Beings for Sexual Exploitation in the EU: A Europol Perspective 
http://www.europol.europa.eu/publications/SeriousCrimeOverviews/2005/THB_factsheet.pdf 
2006-11-24 
 
Svenska FN- förbundet 
http://www.sfn.se/faq_show.asp?nodeid=108&iLev=1&iHasChild=0&newsid=131&faqi
d=131 2006-11-24 
 
 

Bilagor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=419494
http://www.europol.europa.eu/publications/SeriousCrimeOverviews/2005/THB_factsheet.pdf
http://www.sfn.se/faq_show.asp?nodeid=108&iLev=1&iHasChild=0&newsid=131&faqid=131
http://www.sfn.se/faq_show.asp?nodeid=108&iLev=1&iHasChild=0&newsid=131&faqid=131


      Bilaga 1 
 
 
Ur brottsbalken 
 
 
4 kap. Om brott mot frihet och frid 
 
1 § Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett 
barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne 
till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till 
tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till 
fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på 
livstid. 
 
Är brottet mindre grovt, döms till fängelse i högst sex år. 
Lag (1998:393). 

 

6 kap. Om sexualbrott 

8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell 
posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. 
   Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton 
år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. 
   Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex 
månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 
brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller 
inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2005:90). 

9 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton år 
att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn 
till böter eller fängelse i högst två år. 
   Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 
annan. Lag (2005:90). 

-- 

12 § Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga 
sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. 
   Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller 
till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som 
skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten 
fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt 
första stycket. 
   Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till 
fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas 
om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning 
eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Lag (2005:90). 
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      Bilaga 2 

 
En utskrift från Dagens 
Nyheters nätupplaga, DN.se. 

 
Uppdaterad 26 maj 2005 00:20 

HD-ordförande skämtar om domarens sexköp
Sexköpande domare får arbeta kvar i HD HD-domaren Leif Thorsson får fortsätta 
döma i sexmål. Trots att han själv brutit mot lagen. Chefen för HD justitierådet Bo 
Svensson pratade i går skämtsamt om att kollegans sexköp inte behövde vara en 
nackdel.  
 
– Tvärtom kan man kan ju säga att han har djupa kunskaper i ämnet, säger Svensson i 
en intervju med DN. 
 
I går meddelade justitiekanslern, JK, att han inte ser skäl att begära att HD-domaren 
Leif Thorsson skils från sin anställning. 
JK anser inte att Thorsson visat sig ”uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten”, 
vilket krävs enligt regeringsformen. 
 
– Enligt praxis räcker det inte med att ha dömts för ett enskilt bötesbrott, vilket 
sexköpsbrott är. Hade det däremot handlat om upprepad brottslighet kunde tolkningen 
ha blivit en annan, säger Lambertz. 
 
Därmed är saken avgjord och justitierådet Leif Thorsson, 59, kan komma tillbaka till 
Högsta domstolen när han vill. Några inskränkningar i hans fortsatta yrkesutövning är 
inte aktuella. Precis som förut kommer Thorsson att kunna döma i alla typer av 
brottmål, inklusive brott mot sexköpslagen. 
 
– Antingen är man ett fullvärdigt justitieråd eller är man det inte. Vi kan inte ha 
domare som inte kan ta alla typer av mål, säger justitierådet Bo Svensson, chef för 
HD. 
 
Enligt Svensson ska Leif Thorsson dock ha visat intresse för att jobba i Lagrådet, som 
har i uppgift att pröva nya lagförslag. Regeringen väntas fatta beslut om detta inom 
kort. Efter att först ha beviljats extra semester under polisutredningen är Thorsson nu 
sjukskriven. Skälet uppges vara nedstämdhet. 
 
– Jag räknar med att sjukskrivningen övergår i semester och att Thorsson är tillbaka 
först i höst, säger Svensson. 
 
Det var i förra veckan som överåklagare Guntra Åhlund utfärdade ett så kallat 
strafföreläggande för Leif Thorsson i kombination med 42 500 kronor i böter. 
Thorsson hade då medgett att han betalat 500 kronor till en 20-årig man som kommit 
hem till hans bostad för att ha sex. 
 
20-åringen sa att han sålt sig till Thorsson fem gånger. Efter Thorssons erkännande 
valde Guntra Åhlund dock att lägga ned de fyra resterande fallen. Ord stod mot ord, 
hävdade hon. 
 
Enligt juridiska bedömare som DN pratat med skulle Leif Thorssons medgivande av 
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ett enskilt brott ha kunnat ske utifrån taktiska överväganden för att få behålla jobbet. 
DN lyckades i går inte nå honom för en kommentar rörande detta. JK Göran 
Lambertz utgår emellertid ifrån att Thorsson varit medveten om var gränsen för 
avsked går: 
 
– Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Det finns ju avgöranden från Statens 
ansvarsnämnd och Arbetsdomstolen som ger indikationer om detta, säger Lambertz 
till DN. 
 
Överåklagare Guntra Åhlund tillbakavisar bestämt att hon skulle ha tagit hänsyn till 
Leif Thorssons fortsatta karriär då hon gav upp försöken att bevisa flera 
brottstillfällen. 
 
– Jag har över huvud taget inte känt till vilka regler som gäller för avsked, säger hon. 
 
Att Leif Thorsson får vara kvar har väckt reaktioner bland poliser och åklagare. 
 
– Det är en osäkerhetsfaktor att veta att han kan komma att döma i sexbrottsmål eller 
utreda lagar, säger Greger Casselborg, operativ chef för Stockholmspolisens 
antimänniskohandelsprojekt. 
 
Nyligen sparkades en polisman i Stockholm för att ha köpt sex en gång. Greger 
Casselborg har svårt att förstå varför andra regler gäller för domare. 
 
– Det borde inte vara någon skillnad, tycker han. 
 
Åklagare Lise Tamm har lett flera stora koppleri- och sexköpsutredningar. Hon 
uppmanar nu Leif Thorsson att frivilligt avstå från att döma i den här typen av mål. 
 
– För mig skulle det kännas mycket märkligt att lägga fram ett sexköpsmål om han 
ingick i rätten, säger hon. 
 
HD-chefen Bo Svensson ser dock inget skäl att ge kollegan en sådan uppmaning. 
 
– Tvärtom kan man ju säga att han har djupa kunskaper i ämnet, säger Bo Svensson 
till DN och skrattar. 
 
Ögonblicket efter ångrar Svensson sitt uttalande och säger ”det där vill jag inte ha 
med”. 
 
Därefter övergår Bo Svensson till ett resonemang om att synen på sexköp varierar 
över världen och att Sverige är det enda land som straffbelägger ”torskarna”. 
 
– Jag pratade nyligen med ordföranden i Belgiens högsta domstol och där tycker man 
att det här är konstigt. Det finns ju många änkemän i det här yrket som har svårt att få 
sex & det är som Fröding skriver i sin dikt: ”Jag köpte min kärlek för pengar, för mig 
var ej annan att få”. 
 
Menar du att man måste ha förståelse för att människor köper sex? 
 
– Nej, nej. Jag är ju lojal mot lagstiftaren.  

Lasse Wierup, lasse.wierup@dn.se 
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      Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
 
 

1. Lagen som reglerar människohandel för sexuella ändamål, BrB 4:1a 
- Avskräckningssyfte (gärningsmännen och allmänheten) 
- Bevisning, upptäcktsrisk, straffvärde 
- Tillämpningen 
- Dess effektivitet 

 
2. Straffvärdets rimlighet i förhållande till gärningen 

- Teoretiskt (lagstiftaren syfte) 
- I praktiken (vid domsutövningen) 
   

3. Den rättsliga tolkningen på begreppen frivillighet, tvång och kontroll 
- Teoretiskt (ex. förarbeten) 
- I praktiken (vid domsutövningen) 

 
4. Den rättsliga tolkningen på begreppen frivillighet, tvång och kontroll  
 
5. Svårigheter i arbetet vad gäller den rättsliga tolkningen av begreppen frivillighet, 

tvång och kontroll  
 

6. Är straffbestämmelsen i BrB 4:1a ett framgångsrikt sätt att motverka 
människohandel mot bakgrund av den rättsliga tolkningen av frivillighet, tvång 
och kontroll? 
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