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Sammanfattning 

Problem: Många barn antas falla offer för människohandel för sexuella ändamål och koppleri i 

Sverige men brottsligheten är dold och omfattningen svårbedömd. 

Syfte: Studien syftade till att öka kunskapen om människohandel för sexuella ändamål och 

koppleri med barn i Sverige. Hur kan detta fenomen förstås och vilka är de barn som drabbats?   

Metod: Studien har genomförts med en fenomenologisk ansats och genom en detaljerad 

textanalys av samtliga avkunnade svenska tingsrättsdomar om människohandel och koppleri 

sedan lagen om människohandel infördes 1 juli 2002. Kunskap grundas därmed på hur 

rättsväsendet valt att konstruera barnens situation utifrån vad som framkommit i den rättsliga 

processen. Analysen är inspirerad av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. 

Resultat: Av totalt 47 avkunnade domar och totalt 144 målsägande var 33 målsägande barn 

(under 18 år). Alla var flickor, de kom från 10 olika länder och en majoritet av dem har varit 

offer för grovt koppleri. Rekryteringen har skett på olika sätt men inte sällan exploateras 

flickorna av familj och bekanta. I flickornas sociala historia och bakgrund framkommer olika 

riskfaktorer som riskerar att försätta flickorna i situationer där de utnyttjas. I domarna beskrivs 

att majoriteten av flickorna mår psykiskt dåligt efteråt. Fynden visar också att tingsrätten 

genomgående gör en hög bedömning av flickornas trovärdighet. Flickorna bedöms vara utsatta 

på olika vis och just deras låga ålder är en avgörande faktor vid förståelsen av deras utsatthet. 

Slutdiskussion: Studien visar att människohandel är ett komplext fenomen som kan förstås 

utifrån mikro-, meso-, exo- och makronivå. Vidare visar fynden att barn har en egen agens och 

initiativförmåga och att de ibland fattar beslut som försätter dem i riskfyllda situationer. 

Motiven till besluten kan förstås utifrån deras beskrivna sociala bakgrund och vad som ses som 

”normalt” beteende i barns uppväxtmiljö kan ha påverkats av destruktiva hemsituationer. Det 

verkar som att flickorna i många fall inte kan förutsäga konsekvenserna av sina beslut. 

Nyckelord: Människohandel, barn, Sverige, rättsväsendet.
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1 Introduktion 

Människohandel, även kallat den moderna formen av slaveri, är ett växande globalt fenomen 

och problem. Det räknas som den tredje största formen av internationell brottslighet, näst efter 

illegal handel med droger och vapen, och omsätter uppskattningsvis många miljarder dollar 

årligen. The United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) menar att det är en av de 

snabbast växande formerna av organiserad brottslighet där den vanligaste formen är 

människohandel för sexuella ändamål, vilket utgör ungefär 79 % . De som drabbas är framför 

allt kvinnor och barn - globalt utgör barn uppskattningsvis 20 % av den totala människohandeln 

(UNODC, 2009 a).  

     Enligt Europol (Europeiska unionens brottsbekämpande organ) förekommer människohandel 

i samtliga 27 EU-medlemsstater (Europol, 2009) och varje år förs uppskattningsvis 250 000 

personer, varav 120 000 kvinnor och barn, till Europa för att utnyttjas (UNODC, 2009 b).  

     Sedan början av 2000-talet har majoriteten av de europeiska länderna någon slags 

lagstiftning mot människohandel men trots att antalet fällande domar ökar är antalet fortfarande 

lågt, särskilt om man jämför med uppskattade antal brottsoffer (se ovan). De flesta europeiska 

länder avkunnar färre fällande domar för människohandel än för annan slags grov brottslighet. I 

Danmark, t.ex., avkunnas fler fällande domar om kidnappning än om människohandel och i 

Norge avkunnas fler fällande domar om rån än om människohandel. Detta kan förklaras 

antingen genom att människohandel är ett brott som diskuteras mycket men som förekommer i 

mycket liten utsträckning eller att det upptäcks och bestraffas i mindre utsträckning än andra 

brott (UNODC, 2009 a; UNODC, 2009 b).  

     I Sverige infördes brottet människohandel i svensk lag 1 juli 2002 men straffbestämmelsen 

har visat sig otydlig och svår att tillämpa varför få fällande domar hittills avkunnats 

(Justitiedepartementet, 2010; ”Ask vill vässa lagen”, 2010). Ett av problemen med nuvarande 

straffbestämmelse är det så kallade kontrollrekvisitet, vilket många menar försvårar lagföring av 

personer. Kontrollrekvisitet innebär ett krav på att gärningsmannen tar kontroll över offret och 

har tolkats som att det måste gå att bevisa att en person genom t.ex. hot och våld utövat kontroll 

över en annan person (Justitiedepartementet, 2010). Justitieminister Beatrice Ask har uttryckt 

sig angående detta i en artikel i Svenska Dagbladet, och menar "Man kan ju själv räkna ut att det 

inte behövs så mycket tydlig kontroll mot en 14–15-årig flicka som inte kan språket, som är 

långt hemifrån och som blivit utnyttjad och slagen" (”Ask vill vässa lagen”, 2010). I samma 

artikel framkommer också att Kajsa Wahlberg, kriminalinspektör och expert på människohandel 

på Rikspolisstyrelsen, också anser att kraven på att bevisa kontroll ställts för högt och att det är 

svårt att få fram information. Därför föreslås i en lagrådsremiss en ny utformning av 

människohandelsbrottet med en tydligare och mer ändamålsenlig brottsbeskrivning, vilket ska 
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stärka det straffrättsliga skyddet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 

(Justitiedepartementet, 2010). 

     Ytterligare en aspekt av den svenska lagstiftningen är att flertalet utredningar om 

människohandel istället resulterar i domar om koppleri och/eller grovt koppleri. Åren 2007 och 

2008 dömdes exempelvis en person för människohandel för sexuella ändamål, en person 

dömdes för stämpling (att i samråd med annan person besluta att begå ett brott) till 

människohandel för sexuella ändamål och 22 personer dömdes för människohandelsliknande 

brott som koppleri och grovt koppleri (Rikspolisstyrelsen, 2009)
1
. 

2 Tidigare forskning 

Mycket av den forskning som bedrivs inom området fokuserar på vad människohandel är. 

Forskare har studerat olika komponenter av fenomenet: rekryteringsprocessen, kontroll av och 

påverkan på offren, vilka de barn och kvinnor är som råkar ut för människohandel och de 

faktorer som skapar förutsättningar för detta. Mekanismerna bakom fenomenet, hur 

globaliseringen bidragit samt förslag på förebyggande åtgärder presenteras också. Ofta görs en 

genomgång av gällande lagstiftning samt vad olika konventioner och protokoll anger på 

området. Denna forskning konstaterar att människohandel är ett globalt problem som nu nått 

epidemiska proportioner (Bokhari, 2008; Clark, 2003; Hodge & Lietz, 2007; Svensson 

Wennerholm, 2002). Samtidigt konstaterar forskare att det än så länge finns begränsad 

forskning på området och vissa argumenterar för en mer tvärvetenskaplig ansats för att öka 

förståelsen av fenomenet. De menar att i den forskning som bedrivs ingår ofta endast ett mindre 

antal barn, varför det är svårt att dra några långtgående slutsatser samtidigt som forskningen är 

bristfällig. Ofta saknas metodkapitel för datainsamling och dataanalys samt att kvinnor och barn 

ofta behandlas som en grupp, varför en analys av barns särskilda behov inte är möjlig 

(Gozdziak, 2008; Kelly, 2005). 

     Vidare är det problematiskt att människohandel med barn är så notoriskt svårt att mäta, vilket 

bl.a. beror på att många länder inte för någon slags statistik alls över barn, t.ex. födelseantal. 

Dessutom är brottsligheten som sådan svår att upptäcka och mörkertalen antas vara stora – men 

inte heller detta kan riktigt verifieras (Gozdziak, 2008; Kelly, 2005). 

     Ytterligare ett problem är hur människohandel (engelskans trafficking) definieras, bl.a. att 

det aldrig diskuteras hur de som drabbats själva definierar människohandel. Ett annat 

                                                      
1 Då Rikspolisstyrelsen ännu inte har sammanställt rapporten för 2009 används här den senaste publicerade rapporten (för 

2007 och 2008). 
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definitionsproblem är definitionen av ”barn” och att den definition som görs i FN:s konvention 

om barnets rättigheter (härmed refererad till som barnrättskonventionen, författarens 

anmärkning) inte gör någon skillnad mellan en 4-åring och en 17-åring. I verkligheten har 

”barn” och ”barndom” olika innebörd beroende på social, kulturell, historisk och religiös 

kontext men också beroende på barnets egna omständigheter. Problematiken kring definitionen 

av ”barn” innebär dessutom att barn behandlas som en homogen grupp, utan en egen sexuell 

identitet, utan egen agens och primärt som offer (Gozdziak, 2008; Kelly, 2005). 

     En del internationell forskning tar sikte på de juridiska aspekterna av människohandel med 

barn för sexuella ändamål. Staiger (2005) jämför i sin artikel utvecklingen på EU-nivå i 

förhållande till situationen i Tyskland. En av slutsatserna är att det finns en tendens inom EU att 

blanda ihop människohandel och smuggling av människor, vilket leder bort uppmärksamheten 

från de kriminella aspekterna av människohandel och istället lägger fokus på migrationsfrågor. 

Detta i sin tur, kan bidra till ett ineffektivt brottsförebyggande arbete (Staiger, 2005). 

     Ytterligare ett angreppssätt presenteras i Michele Anne Clarks artikel (2003), där 

människohandel diskuteras ur ett human security framework perspektiv. Här identifieras de 

riskfaktorer som ökar osäkerheten för människor i ursprungs-, transit- och destinationsländer. 

Ålder och kön är de primära variablerna i att identifiera individer som riskerar att utnyttjas i 

människohandel. Kvinnor och barn anses vara den största gruppen av offer för all slags 

människohandel (Clark, 2003). 

     I Europa har ett antal forskare studerat människohandel med fokus på situationen i 

Storbritannien. Bokhari (2008) har tittat dels på barnen som drabbas – hur och varför, vilka 

barnen är, hur de kontrolleras och påverkas – men också gällande lagstiftning, hur den fungerar 

i praktiken. Hennes slutsatser mynnar ut i ett antal förslag hur bättre samarbete kan uppnås på 

lokal, regional och internationell nivå för att skydda de som utsatts. Bl.a. föreslås att det tillsätts 

en särskild rapportör för människohandel med barn, vars uppgift vore att samla information och 

att årligen rapportera om statistik, trender och framväxande problem (Bokhari, 2008). Chase och 

Statham (2005) har studerat Storbritannien med avsikt att ge en översyn av olika typer av 

sexuell exploatering, vilka mekanismer som ligger bakom, gällande lagstiftning och policy samt 

strategier för att intervenera. Deras slutsats är att det behövs mer forskning på området kring 

asylsökandes risk att utnyttjas i prostitution, men också förhållandet mellan barns och ungas 

användande av internet och risk att därigenom utnyttjas. Dessutom behövs tydligare och mer 

systematisk datainsamling om all slags utnyttjande av barn och unga (Chase & Statham, 2005). 

Även Melrose och Barrett (2006) har studerat situationen med människohandel med kvinnor 

och barn i Storbritannien. De sätter in fenomenet i en förändrad europeisk kontext med alla de 

politiska, sociala och ekonomiska förändringar som skett på senare år. En av deras slutsatser är 

att det behövs mer forskning som även inkluderar offren för människohandel för att förstå vilka 

lärdomar vi kan få av dem (Melrose & Barrett, 2006). 
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     I Kroatien genomfördes 2008 en fallstudie i syfte att analysera alla rättsfall sedan 

människohandel infördes som ett brott i kroatisk lagstiftning 2004. När studien genomfördes 

hade ännu inga domar avkunnats, varför studien endast handlar om ännu oavgjorda rättsfall i 

väntan på dom. Forskaren gör en genomgång av vilka offren är, bakgrund, bidragande orsaker 

till att människor hamnar i människohandel samt kroatisk lagstiftning och de rekvisit som finns 

däri. Då fallen ännu inte avgjorts kan få slutsatser dras men forskaren ser studien som en 

värdefull utgångspunkt för att förstå människohandel med underåriga i Kroatien och få en bild 

av den möjliga utvecklingen av brottet människohandel (Rittossa, 2009). 

     I en liknande studie fokuseras på situationen i Albanien. Forskarna har försökt identifiera 

vilka mönster som kan skönjas vad gäller människohandel som involverar albanska barn. Dels 

studeras rekrytering, barnets förutsättningar, människohandelns natur, vägar in i 

människohandel och dels det dagliga livet i destinationslandet. Fokus har också lagts på barnens 

syn på sina erfarenheter av att ha råkat ut för människohandel, hur de tog sig ur det samt 

processen att komma tillbaka in i samhället. Trots att studien anses ha flera begränsningar i 

urval och representativitet möjliggör den likväl en möjlighet för barnen att visa upp en bild av 

deras liv innan, under och efter att de råkat ut för människohandel (Gjermeni m.fl., 2008). 

     En rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) från 2008 hade som syfte att kartlägga och 

analysera strukturen och organiseringen av de kriminella nätverken bakom människohandel med 

kvinnor och barn i Sverige, Finland och Estland. Studien byggde på intervjuer, medias 

rapportering och analyser av domar och förundersökningsmaterial. I Sverige utgick forskarna 

från trettio svenska domar om människohandel och grovt koppleri, meddelade mellan 2002 och 

2006. Ur dessa gjordes sedan ett urval för närmare granskning. Därefter beställdes och 

analyserades relevant förhörsmaterial. I Finland utgick forskarna från avkunnade domar som 

överklagats i hovrätten och som gällde koppleri, grovt koppleri, människohandel, grov 

människohandel, köp av sexuell tjänst av minderårig och exploatering av en person som utsatts 

för handel. Ur dessa gjordes sedan ett urval baserat bl.a. på hur människohandel organiserats i 

dessa fall. I Estland analyserades domar om människohandel för sexuell exploatering som 

avkunnats mellan 2000 och 2008 – totalt 11 domar identifierades (Brå, 2008 b). 

     Brå-rapporten visade bl.a. att rekryteringen oftast skedde i närbelägna länder och att Finland 

och Sverige främst var s.k. destinationsländer medan Estland framför allt var ett s.k. 

ursprungsland. I majoriteten av fallen i alla tre länder var offren vuxna kvinnor i 20-årsåldern 

men det fanns också fall som involverade barn (under 18 år), särskilt i Sverige där barn 

identifierades i hälften av fallen. Majoriteten av kvinnorna kom från fattiga förhållanden och 

många ville åka utomlands för att förbättra sina levnadsvillkor. I de allra flesta fall var 

rekryteringen informell, relativt ofta skedde det på bordeller och inom det personliga nätverket. 

Formell rekrytering skedde framför allt via annonser i tidningar i Estland och Ryssland (Brå, 

2008 b). 
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2.1 Problemformulering 

Den nyss nämnda Brå-rapporten analyserade förvisso avkunnade svenska domar mellan 2002 

och 2006 men exakt hur urvalet gjordes är otydligt och det är oklart hur många domar som 

faktiskt analyserades. Dessutom har det nu gått några år sedan studien genomfördes. Det saknas 

alltså kunskap från domar efter 2006.  

     Tidigare forskning visar att få studier fokuserat på barn som offer för människohandel och 

att kvinnor och barn gärna behandlas som en grupp. Därtill saknas en djupare problematisering 

kring barn som aktörer i sin egen verklighet – istället ses barn primärt som offer med begränsad 

initiativförmåga.      

     Därtill efterfrågas mer forskning som sätter fokus på dem som drabbats för att med hjälp av 

deras erfarenheter och perspektiv kunna utarbeta ändamålsenliga förebyggande åtgärder. 

     Dessutom finns det än så länge en begränsad mängd forskning som behandlar 

människohandeln i de nordiska länderna, vilket kan ge intrycket att dessa länder är relativt 

förskonade från detta, trots att Europol konstaterat att människohandel förekommer i samtliga 

europeiska länder. Det är därför av intresse att fortsätta utveckla kunskapen inom detta 

geografiska område. 

     Då lagstiftning ses som en viktig aspekt av det brottsförebyggande arbetet är det också 

intressant att förstå vad som går att lära genom att studera just rättsväsendets hantering av dessa 

ärenden. Hittills är det få studier överhuvudtaget som analyserat avkunnade domar som ett sätt 

att öka kunskapen om människohandel för sexuella ändamål med barn. 

     Slutligen ger barnrättskonventionen barn rätt att skyddas mot denna typ av brottslighet. 

Artikel 34 ger barn skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande. Artikeln är kopplad till artikel 

35, som ska fungera som ett skyddsnät för att säkra att barn inte säljs eller förs bort i något 

syfte. Som alla tematiska artiklar ska artikel 34 och 35 tolkas i ljuset av de fyra 

grundprinciperna om icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv, överlevnad och 

utveckling samt rätten att få komma till tals och få sina åsikter respekterade. Dessutom finns det 

fakultativa protokollet angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi som 

kräver att stater vidtar åtgärder för att kriminalisera och åtala alla former av handel med barn 

(Hodgkin, 2007: UNICEF, 2008). Människohandel för sexuella ändamål med barn är ett 

synnerligen grovt brott mot dessa rättigheter varför ökad kunskap i ämnet är nödvändigt för att 

försöka garantera just dessa rättigheter. 

2.2 Syfte 

Den här studien syftar därför till att systematiskt öka kunskapen om och förståelsen för 

fenomenet människohandel för sexuella ändamål med barn. Ambitionen är att lyfta fram och 

sätta fokus på de barn som vi, genom rättsväsendet, vet varit utsatta för detta i Sverige.  
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Förhoppningen är att detta på sikt också kan göra barn mer delaktiga i det brottsförebyggande 

arbetet genom att rättsväsendet kan dra lärdomar av deras erfarenheter. 

2.3 Frågeställning 

De frågor som styr studien är hur fenomenet människohandel för sexuella ändamål och koppleri 

med barn kan förstås och vad som går att lära om detta genom att studera vad som framkommer 

i avkunnade domar. Mer specifikt undersöks: 

 Kvantitativ grunddata. 

 Ursprungsland: vilka länder, förutom Sverige, berörs av den människohandel som sker här 

och finns det några mönster beträffande ursprungsland och typ av brottslighet? 

 Rekryteringsprocess: vilken slags relation, om någon, har barnet till förövaren (förövarna) 

och hur sker rekryteringen? 

 Social historia och bakgrund: hur ser barnens bakgrund ut och finns det sociala faktorer som 

kan hjälpa oss förstå fenomenet? 

 Barnperspektivet: upplevelsen av brottet och barnets perspektiv på erfarenheten av att ha 

varit utsatt för människohandel/koppleri.  

 Analys av tingsrättens bedömning av barnens trovärdighet och utsatthet: hur förstås och 

konstrueras detta i domar som en del av argumentationen för det fattade domslutet.  

2.4 Disposition 

Studien är upplagd på följande sätt: först görs en genomgång av den teori som studien vilar på 

och därefter definieras några av studiens nyckelbegrepp. Efter detta kommer metodkapitlet, 

vilket följs av resultatkapitlet. Resultaten presenteras i den ordning som frågorna ställts upp 

ovan för att underlätta läsningen. Sedan följer en slutdiskussion och slutligen kommer lista över 

rättsfall, litteraturlista och bilaga. 

3 Bronfenbrenners teori 

Bronfenbrenner var en rysk-amerikansk forskare inom området barn- och utvecklingspsykologi. 

Han är mest känd för sin teori om utvecklingsekologi som talar om hur individers utveckling 

kan förstås utifrån olika nivåer eller system. Här redogörs för huvuddragen i Bronfenbrenners 

ansats, vilken inspirerat analysen av det här arbetet. 

     I Bronfenbrenners teori ses utveckling som en bestående förändring i sättet på vilket en 

person uppfattar och hanterar sin miljö och omgivning. Det interaktionistiska perspektivet är ett 
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grundläggande drag i denna process, där utveckling ses som en produkt av ett samspel mellan 

individen och miljön. Både individen och miljön förändras över tid och båda reagerar på 

förändringar hos den andra. På så sätt blir utveckling ett ömsesidigt skapande där miljön 

påverkar individen men individen också påverkar miljön. Bronfenbrenner menar vidare att barn 

inte föds som ett oskrivet blad, som miljön gör avtryck och intryck på, utan barnet ses som en 

dynamisk och växande enhet som rör sig i och påverkar den miljö barnet befinner sig i 

(Andersson, 1980; Bronfenbrenner, 1979, s. 21-22; Meadows, 2010, s.6-7).  

     Den miljö som är relevant att undersöka för att förstå en individs utveckling innefattar såväl 

individens omedelbara närmiljö, kopplingar mellan olika närmiljöer samt influenser som härrör 

från större omgivningar. Bronfenbrenner uppfattar denna ekologiska miljö topologiskt som en 

serie koncentriska strukturer (nested ecological structures), där den ena ryms inuti den andra 

(strukturen liknas ofta vid en sådan rysk docka där den ena dockan ryms inuti den andra och 

dockan blir allt större). Dessa strukturer refereras till som mikro-, meso-, exo- och 

makrosystemen (Andersson, 1980; Bronfenbrenner, 1979, s. 3-22; Meadows, 2010, s.6-7). 

     Mikrosystemet definieras på följande sätt: "A microsystem is a pattern of activities, roles, 

and interpersonal relations experienced by the developing person in a given setting with 

particular physical and material characteristics" (Bronfenbrenner, 1979, s. 22). Det rör sig 

alltså om olika närmiljöer (settings) där människor kan ägna sig åt interaktion ansikte mot 

ansikte – exempelvis lekplatsen, hemmet och dagis. Faktorerna ”aktiviteter, roller och sociala 

relationer” (activity, role och interpersonal relation) utgör byggstenarna för mikrosystemet 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 22-23).    

     Utanför mikrosystemet ligger mesosystemet, vilket definieras: "A mesosystem comprises the 

interrelations among two or more settings in which the developing person actively participates 

(such as, for a child, the relations among home, school, and neighborhood peer group; for an 

adult, among family, work, and social life)" (Bronfenbrenner, 1979, s. 25). Ett mesosystem är 

således ett system av mikrosystem och relationen dem mellan. Mesosystemet formas och 

utvidgas allt eftersom individen rör sig in i en ny närmiljö (setting). Utöver denna direkta länk, 

kan kopplingar mellan mikrosystem ta flera olika former: genom andra personer som aktivt 

deltar i båda miljöerna, länkar som finns i sociala nätverk, informell och formell 

kommunikation mellan miljöer, och slutligen, den kunskap om och attityd till en närmiljö som 

finns i en annan. Bronfenbrenner menar att det är gynnsamt för en individs utveckling med 

starka band mellan flera olika mikrosystem och samtidigt att det inte är lika gynnsamt om ett 

mikrosystem dominerar alltför mycket (Bronfenbrenner, 1979, s. 25; Meadows, 2010, s. 11-13).      

     Mesosystemet omsluts av ett tredje system som omger de närmiljöer individen ingår i och 

som indirekt verkar ner på mikrosystemet. Detta tredje system kallas exosystemet och med detta 

menas situationer som har bäring på en individ men där individen inte direkt deltar. 

Bronfenbrenner definierar exosystemet på följande sätt: "An exosystem refers to one or more 
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settings that do not involve the developing person as an active participant, but in which events 

occur that affect, or are affected by, what happens in the setting containing the developing 

person" (Bronfenbrenner, 1979, s. 25).  Det kan t.ex. handla om en förälders arbetssituation och 

hur den kan påverka hur mycket tid en förälder har med sitt barn. Andra exempel är föräldrars 

närverk av vänner och äldre syskons skolklass (Bronfenbrenner, 1979, s. 25; Meadows, 2010, s. 

11-13). 

     Slutligen, längst ut i modellen, finns det som Bronfenbrenner kallar makrosystemet: "The 

macrosystem refers to consistencies, in the form and content of lower-order systems (micro-, 

meso-, and exo-) that exist, or could exist, at the level of the subculture or the culture as a 

whole, along with any belief system or ideology underlying such consistencies" 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 26).  I ett givet samhälle, exempelvis Frankrike, fungerar dagis, 

skolor, kaféer, postkontor, lekplatser osv. på samma sätt, samtidigt som de skiljer sig från sina 

motsvarigheter i ett annat land, exempelvis USA. Bronfenbrenner menar att det är som att dessa 

olika institutioner i olika länder konstruerats utifrån samma utkast (blueprint). Samtidigt 

understryker han att dessa systemutkast (system blueprints) skiljer sig för olika 

socioekonomiska, religiösa och andra grupper i samhället, och detta reflekterar kontrasterande 

trosuppfattningar och livsstilar, vilka i sin tur befäster och bevarar de ekologiska miljöerna 

specifika för olika grupper. Makrosystemet innefattar även andra generella mönster som finns 

inom en kultur, t.ex. könsdiskriminering och synen på utbildning (Andersson, 1980; 

Bronfenbrenner, 1979, s. 26; Meadows, 2010, s. 11-13). 

     Dessa system utgör alltså den ekologiska miljöns struktur. Individer rör sig sedan i dessa 

system, eller detta ecological space. Sådan rörelse kallar Bronfenbrenner för ekologisk 

övergång (ecological transition), vilket inträffar närhelst en individs position i den ekologiska 

miljön ändras som ett resultat av en förändring i roll, miljö, eller båda (role, setting, or both). 

Det kan t.ex. handla om när en mamma möter sitt nyfödda barn för första gången, att ta 

studenten och att få sitt första jobb (Bronfenbrenner, 1979, s. 26-27). 

     Teorin betonar starkt den fenomenologiska aspekten av beteende och utveckling: vad som 

spelar roll för dessa är hur miljön uppfattas av individen, inte hur miljön existerar som en 

”objektiv” verklighet. Anledningen till denna betoning av fenomenologin menar 

Bronfenbrenner föreskrivs av följande faktum: de aspekter av miljön som är mest inflytelserika 

för en individs utveckling är överväldigande ofta de som har mening för personen i en given 

situation. I dessa sammanhang nämns ofta det s.k. Thomasteoremet som lyder "If men define 

situations as real, they are real in their consequences" (Thomas & Thomas, 1928, s. 572 se 

Bronfenbrenner, 1979, s. 23). Bronfenbrenner anger således betydelsen av att kartlägga de yttre 

förhållanden människor lever under men också hur människor själva sedan uppfattar och 

upplever dessa förhållanden när individuellt beteende och utveckling ska förstås (Andersson, 

1980; Bronfenbrenner, 1979, s. 4 och 22-23; Meadows, 2010, s. 11). 
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     Bronfenbrenners teori om utveckling uppmärksammar också ett antal viktiga aspekter som 

måste tas i beaktande för att förstå barn som sociala individer. För det första individens 

personlighet och karaktäristik och hur dessa påverkar utvecklingen. För det andra hur olika 

processer påverkar individen men också hur olika individer påverkas olika av liknande 

processer på grund av olika karaktäristik. För det tredje miljön eller kontexten och dess 

betydelse för utveckling (som redogjorts för ovan, författarens anmärkning). Den fjärde och 

sista aspekten är tidsaspekten. Både individens ålder men också hur länge något pågår som kan 

ha inverkan på utvecklingen. Dessutom i vilken tid en individ lever och vilka tendenser som 

finns i samhället då. Det kan handla om urbanisering, läskunnighet eller kvinnors plats på 

arbetsmarknaden (Meadows, 2010, s. 9-14). 

     Det är utifrån ett sådant här flerdimensionellt perspektiv föreliggande studie ska förstås. 

Fenomenet människohandel för sexuella ändamål och koppleri med barn analyseras utifrån 

olika nivåer och barn förstås som individer med en egen personlighet och olika förutsättningar. 

4 Definitioner 

Innan resultaten presenteras redogörs här för vad lagen om människohandel och koppleri säger 

och vad ”barnperspektiv” innebär i föreliggande studie. Detta för att öka förståelsen för vad 

denna studie handlar om.  

4.1 Människohandel och koppleri 

Lagen om människohandel finns införd i brottsbalken 4 kap. 1 a §. Till skillnad från koppleri 

fokuserar människohandelsbrottet på offrets frihet snarare än ett tilltänkt utnyttjande 

(Rikspolisstyrelsen, 2009). 

     Den svenska lagen är utformad i enlighet med den definition av människohandel som görs i 

FN:s protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, 

särskilt kvinnor och barn, det s.k. Palermoprotokollet. Enligt definitionen består 

människohandel av tre kriterier (rekvisit): för det första en handelsåtgärd (vad som görs), 

exempelvis rekrytering och transport, för det andra ett otillbörligt medel (hur det görs), 

exempelvis hot, våld, maktmissbruk och vilseledande, och för det tredje ett utnyttjandesyfte 

(varför det görs) i syfte att utnyttja personen för exempelvis prostitution. Alla tre kriterier 

behöver vara uppfyllda för att en gärning ska anses utgöra människohandel. Människohandel 

omfattar således handlingar som hotar offrets frihet och som resulterar i att offret "helt eller 

delvis berövas möjligheten att själv påverka den egna situationen" (SOU 2008:41, s. 63). Om 

den brottsutsatte är ett barn (under 18 år) krävs inte att ett otillbörligt medel har använts 
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eftersom barn anses vara extra sårbara och därför ges ett större skydd. När den brottsutsatte har 

rekryterats och/eller transporterats från ett land till ett annats benämns människohandel som 

gränsöverskridande. Det land varifrån den brottsutsatte hämtas kallas ursprungsland och det 

land där utnyttjandet tänkt äga rum kallas destinationsland. De länder den brottsutsatte passerar 

på vägen till destinationslandet kallas transitländer. Det ska dock uppmärksammas att 

människohandel också sker inom ett lands gränser, och då alltså inte är gränsöverskridande 

(UNIFEM & Länsstyrelsen i Stockholm, 2009). 

     I Sverige används ofta ”trafficking” synonymt med ”människohandel”. Trafficking är det 

engelska begreppet för människohandel och begreppet har sin bakgrund i att brottet 

regelmässigt innebär en förflyttning av en person (Brå, 2008 a). 

     Sexuell exploatering är ett vidare begrepp än människohandel och definieras i det fakultativa 

protokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter angående handel med barn, 

barnprostitution och barnpornografi. Sexuell exploatering innefattar både handel med barn, 

barnprostitution samt barnpornografi (SOU 2004:71). 

     Lagen om koppleri finns införd i brottsbalken 6 kap. 12 § och innefattar den som utnyttjar att 

någon annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och/eller den som upplåter en 

lägenhet som används för sexuella förbindelser mot ersättning (SOU 2004:71).  

4.2 Barnperspektiv 

Med barnperspektiv menas här ett sådant perspektiv som inrymmer både vuxnas och barns syn 

på en viss fråga (Englundh, 2009, s. 20-21). I föreliggande studie ligger de vuxnas syn på 

fenomenet människohandel för sexuella ändamål, som det framställs i domarna, implicit i 

nästan samtliga frågor som ställs upp. Barnets syn på fenomenet, som det framställs i domarna, 

lyfts så fram i näst sista frågan om barnens upplevelse av brottet. 

5 Metod 

Studien har genomförts utifrån en fenomenologisk ansats för att förstå hur det sociala livet 

konstrueras av dem som deltar i det och hur människor skapar mening av sin erfarenhet 

(Denscombe, 2009; Willig, 2008). Ambitionen i denna studie är att förstå hur domar är 

konstruerade, framställda och meningsskapande när barn är inblandade i människohandel. Hur 

legitimeras beslut och vad framkommer i innehållet av domen om de barn som varit utsatta för 

människohandel och koppleri? 
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     Analysen av domskälen görs med utgångspunkten att domar skrivs av vissa personer, med 

vissa syften och i vissa sammanhang. Det innebär att viss information inkluderas medan annat 

utelämnas – att de skrivs för att argumentera för det beslut och domslut domstolen fattat. I 

analysen görs inte någon bedömning av huruvida det som skrivs i domen är ”sant” eller ”falskt” 

och om det stämmer överens med ”verkligheten”. I linje med den fenomenologiska ansatsen 

ligger betoningen också på att beskriva barnens erfarenheter, så som de framställs i domarna
2
. 

Den beskrivning som görs i studien söker återspegla dels erfarenheternas helhet och komplexitet 

(vad som på engelska brukar kallas phenomenological reduction) och dels sådant som kan verka 

irrationellt eller motsägelsefullt men beskrivningen försöker också förstå hur erfarenheter 

konstrueras – (vad som på engelska brukar kallas imaginative variation) (Denscombe, 2009; 

Willig, 2008). 

     Valet att studera just domar innebär i sin förlängning att analysen genomförts genom 

textanalys.  

     Liksom annan slags text relaterar domar till olika människor och grupper av människor på 

olika sätt – de får konsekvenser och effekter. De har skapats av vissa människor, för olika 

ändamål och i ett visst syfte, och de "speglar både medvetna och omedvetna föreställningar som 

människor i texternas tillkomstmiljöer hyser" (Bergström & Boréus, 2000, s. 15). Textanalysen 

kan hjälpa oss att komma åt relationer mellan individer och grupper som ligger utanför texterna 

(Bergström & Boréus, 2000; Silverman red., 2004; Silverman, 2006). 

    Då domar, liksom all slags text, utgör en specifik genre med makt att påverka både diskursen 

den uppkommit i och kontexten den finns i (Bergström & Boréus, 2000), påverkar domar hur 

människohandel konstrueras och förstås. I förlängningen kan de även ge kunskap om hur svensk 

lagföring fungerar. 

     Studien utgår därmed från ett ontologiskt idealistiskt perspektiv med en epistemologisk 

konstruktivistisk syn på språk och verklighet, där vi inte på ett meningsfullt sätt kan tala om en 

”verklighet”. Språket som används fungerar alltid som en sorts "konstruerande lins" (Bergström 

& Boréus, 2000, s. 23). 

     Den delen av analysen som studerar hur trovärdighet och utsatthet konstrueras och förstås 

baseras på en sådan typ av textanalys som kallas argumentationsanalys. Domstolen måste 

argumentera för det domslut som fattas och en bedömning av barnens trovärdighet och utsatthet 

är en del i denna argumentation (Bergström & Boréus, 2000). 

     Domar är vanligtvis uppbyggda på följande sätt: de inleds med en presentation av parterna 

(målsägande och tilltalade) vilket följs av ett domslut (det slut en domstol kommer till i en dom) 

och därefter kommer yrkanden och domskäl (domstolens motivering till ett domslut). 

                                                      
2 Det bör noteras att barnets berättelse om upplevelsen ges begränsat med uppmärksamhet i domarna, varför också denna 

studies analys av detta begränsas. 
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Domskälen innehåller dels utdrag av de förhör som hållits med målsägande, de tilltalade och 

vittnen och dels domstolens bedömning. Slutligen kommer påföljdsfrågan (vad den tilltalade 

döms till för straff) och skadeståndsfrågan men också särskilda yrkanden, skadeståndsanspråk 

och ersättningsfrågor (ersättning till ombuden). I studien har framför allt domskälen analyserats. 

     Resultaten presenteras i en omarbetad form och sammanfattas under olika rubriker beroende 

på vad som ska belysas och det blir därför också en sammanfattning av domarna. Det har ansetts 

nödvändigt att omarbeta resultaten då de utdrag av förhör som finns med i domskälen ofta har 

en mycket vardaglig ton med långa stycken berättelser som inte rakt av lämpar sig för att återges 

i en uppsats av föreliggande sort. 

     På grund av begränsningen i hur omfattande en uppsats av denna sort bör vara har det inte 

varit möjligt att ta med alla barns berättelser när resultaten presenteras. De exempel som ges har 

valts ut för att de bedöms att på ett bra sätt visa på variationen och komplexiteten av fenomenet. 

5.1 Datainsamling 

I Sverige är domar offentliga handlingar som alla har rätt att ta del, såvida de inte är 

sekretessbelagda. Domar beställs genom att man kontaktar domstolen där målet avgjorts men 

för att kunna beställa en dom måste det unika målnummer domen gavs i rätten uppges 

(www.domstol.se).  

     För föreliggande studie var samtliga avkunnade svenska tingsrättsdomar om olika former av 

koppleri och människohandel sedan lagen om människohandel infördes 1 juli 2002, relevanta. 

För att identifiera alla dessa domar användes de lägesrapporter om människohandel som 

Rikskriminalpolisen varje år lämnar till regeringen (Rikskriminalpolisen, 2004; 

Rikskriminalpolisen, 2005; Riskkriminalpolisen, 2006; Rikskriminalpolisen, 2007; 

Rikspolisstyrelsen, 2009). Dessa lägesrapporter innehåller målnummer för samtliga domar om 

människohandel och koppleri som avkunnats under det aktuella året. Rapporter har ännu inte 

publicerats för 2009 och 2010 varför kontakt etablerats med kriminalinspektör Kajsa Wahlberg, 

Rikspolisstyrelsen, som varit behjälplig med att tillhandahålla målnumren för domar avkunnade 

för dessa två åren. 

     Efter att samtliga aktuella domar identifierats upprättades ett dokument som innehöll 

information om målnummer, instans, alltså vid vilken domstol målet avkunnats, och datum för 

avkunnad dom. Utifrån detta dokument beställdes sedan domarna från de olika tingsrätterna. 

Beställningarna gjordes både via e-post och per telefon. Kontaktuppgifter till respektive 

tingsrätt finns på www.domstol.se.  

     Domarna skickades antingen per post direkt till institutionen för barn- och 

ungdomsvetenskap, adresserade till författarens handledare, eller per mejl till författaren, som i 

sin tur vidarebefordrade dem till handledaren för att skrivas ut på institutionen. Allt eftersom 
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domarna mottogs, noterades detta i dokumentet genom anteckningen ”Mottagen” och vilket 

datum domen mottogs.  

     Trots att domar alltså är offentliga handlingar bevarades allt insamlat material i ett låsbart 

skåp på institutionen för barn- och ungdomsvetenskap. Detta bedömdes vara klokt eftersom 

studien samlat in samtliga avkunnade domar och det är ett känsligt material. 

5.2 Urval 

Studien analyserar endast tingsrättsdomar, och inte överklaganden i hovrätt. Det enda 

undantaget som gjorts är i tabell 1, där det anges vad domslutet blev i de fall en dom 

överklagades till hovrätten.  

     Då övervägande delen av de förfaranden som skulle kunna bedömas som människohandel 

istället bedöms som koppleri (Justitiedepartementet, 2010, s. 13) inkluderas både domar om 

olika former av människohandel och domar om olika former av koppleri.   

     Ur dessa domar sorterades sedan ut de domar som kom efter att lagen om människohandel 

infördes 1 juli 2002 och fram till 1 maj 2010. 

     Slutligen, ur de domar som då identifierats, valdes ut de domar där barn förekommer som 

målsägande. 

     Vid definition av barn används barnrättskonventionens definition att barn är alla under 18 år 

(Hodgkin, 2007, s. 1).  

5.3 Analys 

Då studien inkluderar samtliga domar från det svenska rättsväsendet mellan 1 juli 2002 och 1 

maj 2010 är det ett representativt urval och resultaten representerar hur sådana här fall bedöms i 

Sverige. 

     I 29 fall har analysen utgått från barnens egen berättelse så som den gestaltas i domen men i 

4 fall har barnet inte hörts i rättsprocessen och då har istället förövarens berättelse använts som 

grund för beskrivningen. Vid analysen av social historia och bakgrund framkommer dock ingen 

information kring de 4 barn som inte hörts varför de inte sorterats in i någon grupp. 

     Som första steg lästes samtliga domar igenom för att få en uppfattning om materialet och för 

att försäkra att alla domar som samlats in verkligen innehöll de brottstyper som skulle studeras. 

Här verifierades också åldern på samtliga målsägande för att kunna identifiera och sortera ut alla 

dem som var under 18 år. I en del fall var det inte möjligt att utläsa åldern på målsägande och då 

kontaktades Kajsa Wahlberg, som tillhandahöll den information som saknades. 

     Därefter grupperades domarna efter brottsrubricering (koppleri, som grupp 2, och 

människohandel, som grupp 3 – domar som hade samlats in men som inte innehöll de 

brottstyper som skulle studeras blev grupp 1), sorterades i stigande ordning efter målnummer i 
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respektive grupp samt gavs ett kodnummer (således fick första domen i grupp 2 kodnumret 

G2D01, där ”D” står för ”Dom”).    

     I nästa steg utformades en kodningsmall (se exempel i bilagan) där data fördes in om 

samtliga målsägande under 18 år. Jag skrev en kodningsmall per målsägande med avsikten att få 

en bättre översikt över materialet och för att avidentifiera samtliga målsägande. 

     Arbetet fortsatte sedan med en kvantitativ analys av domarna och målsägande för att söka 

besvara min första fråga om kvantitativ grunddata i materialet. 

     Efter att den kvantitativa analysen avklarats, påbörjades en detaljerad kvalitativ analys av 

materialet för att gå vidare med studiens resterande fem frågorna. 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Då domar är en del av rättsväsendets sätt att förmedla sin verksamhet och väl förankrade i ett 

sammanhang, bedöms att en analys av dem är en valid metod för att öka förståelsen för 

fenomenet människohandel och för att kunna besvara de frågor som ställts upp för studien. 

Information om brotten och dem som drabbats samt hur de juridiskt förstås finns inte samlad på 

liknande sätt någon annanstans.   

     Också med utgångspunkt i att urvalet är representativt bedöms validiteten som hög. 

Resultaten baseras på en detaljerad analys av samtliga domar där inga andra urval gjorts än de 

som presenterats ovan (i urval). Även om resultaten presenteras i en omarbetad form och 

sammanfattningar görs så går beskrivningarna att kontrollera mot ursprungsmaterialet. 

     Då domar är naturligt förekommande data som ger möjligheten att studera fenomenet i sin 

naturliga miljö och rätta sammanhang, anses också den ekologiska validiteten vara hög 

(Andersson, 1980; Silverman, 2010; Bergström & Boréus, 2000). 

      För att säkra reliabiliteten i studien har textläsningen varit noggrann och detaljerad. Trots att 

de kategoriseringar som gjorts hade kunnat göras på annat sätt görs bedömningen att resultaten 

ändå varit liknande de som presenteras här. Vad gäller den kvantifiering av data som görs som 

ett inledande avsnitt av analysen blev resultaten desamma vid upprepade tester vilket bådar för 

god intrasubjektivitet. Bedömningen är också att samma resultat uppnåtts om liknande analys 

företagits av annan person, varför även intersubjektiviteten bedöms vara god (Bergström & 

Boréus, 2000). 

5.5 Etiska överväganden 

I samtliga domar som ingår i studien har målsägandes identiteter varit sekretessbelagda av 

domstolarna. Det finns dock angivna personliga detaljer på de dömda förövarna. För att undvika 

att någon skulle kunna identifieras har därför alla inblandade barn och misstänkta fått en ny 

benämning än vad som anges i domarna.  
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     Människohandel är ett känsligt ämne och det har bedömts kunna ha negativa konsekvenser 

för målsägande att bli igenkända, och att det skulle kunna skapa stress och obehag på ett sätt 

forskare alltid ska försöka undvika. Därtill är det av största vikt att i detta fall värna barnens 

privatliv, vilket ses som god forskningssed (Denscombe, 2010, s. 64).   

     Ytterligare en aspekt av att skydda målsägandes identiteter är att de inte vet att de ingår i 

denna studie och således inte gett sitt medgivande till att delta, vilket ofta förespråkas i 

forskning (Silverman, 2006, s. 319-320). Sålunda gjordes bedömningen att det vara etiskt riktigt 

att avidentifiera barnen. Av liknande anledning har de inblandade heller inte informerats om att 

de varit föremål för denna studie, då det skulle kunna göra mer skada än nytta.  

     Det finns ett dilemma att beskrivningen av insamlandet av data ändå kan riskera att avslöja 

identiteterna på målsägande men användandet av pseudonymer och att inte ange namn på länder 

och städer, samt det faktum att deras riktiga identiteter redan är sekretessbelagda, bör medföra 

ett tillräckligt skydd utan att påverka validiteten och kvaliteten ur denna aspekt (Denscombe, 

2010, s. 65-66). 

5.6 Metodologisk diskussion 

En av fenomenologins fördelar är att den gör det möjligt att ge detaljerade beskrivningar av 

komplicerade företeelser genom att forskaren går djupt in i ämnet. Samtidigt erkänner 

fenomenologin att forskaren är "oupplösligt knuten" (Denscombe, 2009, s. 115) till den sociala 

värld som undersöks. Forskarens eget sätt att tänka, egna antaganden och uppfattningar är en 

nödvändig förutsättning för att kunna ge mening åt en annan människas erfarenhet (Denscombe, 

2009: Willig, 2008). 

     På liknande sätt innebär textanalys att tolkningar av texten görs och att man som forskare 

alltid finns med i tolkningsprocessen, även i de fall själva tolkningsstrategin inte i första hand 

relaterar till forskaren själv. Man närmar sig alltid en text med en viss förförståelse, som är 

nödvändig för att alls kunna tolka innebörden i en text, och det är viktigt att vara medveten om 

denna förförståelse och att den sannolikt påverkar tolkningen av texten (Bergström & Boréus, 

2000). 

     Således innebär både fenomenologin och textanalysen att den kunskap som produceras är 

reflexiv så tillvida att den delvis är beroende av forskaren själv. Som forskare måste man vara 

medveten om att man är beroende av sitt vardagliga sunda förnuft och anstränga sig för att 

minimera den inverkan ens egna antaganden kan ha. Det sunda förnuftet och 

förhandsantaganden måste sättas inom parentes för att "få en tydlig bild av hur andra ser 

världen" (Denscombe, 2009, s. 116). Detta har varit en viktig aspekt i föreliggande studie, som 

berör ett känsligt ämne där det kan vara relativt lätt att redan på förhand ha bestämda åsikter om 

moral, rätt och fel men också förutfattade meningar om fenomenet människohandel för sexuella 
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ändamål med barn. Det har varit nödvändigt att försöka sätta egna åsikter och fördomar inom 

parentes för att läsa och analysera relativt förutsättningslöst.  

     God textanalys ska vara detaljerad och därmed bör mängden data vara begränsad (Bergström 

& Boréus, 2000). Eftersom denna studie inkluderar alla rättsfall sedan 2002 har ingen 

avgränsning av data gjorts utifrån metodval men detta anses dock inte ha skapat några problem 

då mängden data varit hanterbart och tillåtit just en sådan detaljerad analys som textanalysen 

eftersträvar samtidigt som det är en representativ studie. 

6 Resultat 

Nedan redovisas nu resultaten av analysen. Varje fråga redovisas var för sig och i turordning. 

6.1 Kvantitativ grunddata 

Mellan 1 juli 2002 och 1 maj 2010, har det avkunnats 47 tingsrättsdomar om koppleri, grovt 

koppleri, människohandel och människohandel för sexuella ändamål samt försök därtill. Av 

dessa är det 19 som innehåller barn som målsägande. Av totalt 144 målsägande i dessa 47 

domar är 33 under 18 år
3
. Alla dessa målsäganden är flickor. 

     Flickorna var mellan 13.6 år upp till 17.11 år, med en medelålder på 16.6 år, när 

exploateringen började och mellan 14 och 21 år, med en medelålder på 17 år, när exploateringen 

upphörde.  

     Som del av den kvantitativa analysen gjordes en sammanställning för att se flickans och 

förövarnas ålder när domen avkunnades, antalet förövare per flicka, hur länge exploateringen 

pågick samt domslutet i tingsrätten och hovrätten (i de fall tingsrättsdomen överklagades)
4
. 

Tabell 1 visar vad som framkom i domarna: 

Barn-ID Barnets ålder Förövarens ålder Övergreppsperiod Domslut * 

  vid domdatum i år  vid domdatum i år   Tingsrätten Hovrätten 

Nr 1 15,50 19,66 2-3 veckor 3   

    17,91 3,5 månader 2 9  

    20,50 N/A 8 8  

Nr 2 17,50 42,16 4 månader 4 1 

    37,00 4 månader 4 1 

Nr 3 17,50 42,16 4 månader 4 1 

    37,00 4 månader 4 1 

Nr 4 25,00 44,08 4 år 2   

    29,25 4 år 2   

                                                      
3 Det bör noteras att flera barn kan vara målsägande i en och samma dom. 

4 Tabellen är skriven så att varje förövare har en rad vardera. Således har t.ex. flicka nr. 24 varit utsatt för 6 olika förövare, 

vilka varierat i ålder samt där övergreppsperioden och domsluten varierar. 
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Nr 5 18,00 38,50 2-3 månader 2 1 

Nr 6 18,00 38,50 2-3 månader 8 1 

Nr 7 19,33 31,08 10-11 månader 2   

    33,00 10-11 månader 2   

Nr 8 18,90 46,50 4 år 4 månader 8   

Nr 9 17,00 34,33 2-3 månader 3 3 

    24,16 2-3 månader 3 8 

Nr 10 18,00 38,50 2-3 månader 2 1 

Nr 11 18,00 40,91 9-12 månader 2   

Nr 12 19,00 40,91 1-3 månader 1 2 

Nr 13 18,75 40,91 3-4 månader 1 2 

Nr 14 18,00 40,91 3 månader 2   

Nr 15 16,50 55,33 4-5 månader 3   

Nr 16 18,17 46,50 1 år 10 månader 2   

Nr 17 17,25 46,50 1 år 9 månader 2   

Nr 18 19,33 46,50 1 år 10 månader 2   

Nr 19 18,00 52,33 1-2 månader 2   

Nr 20 18,00 52,33 1 månad 2   

Nr 21 18,00 27,00 16 dagar 7 och 2   

    32,91 16 dagar 7 och 2   

    33,25 16 dagar 5 5 

    26,08 16 dagar 5 8 

Nr 22 18,83 27,00 29 dagar 2   

    32,91 29 dagar 2   

    33,25 29 dagar 5 5 

    26,08 29 dagar 5 8 

Nr 23 18,00 38,91 9 dagar 6  6 

    62,41 9 dagar 3   

    26,91 < 7 dagar 6  6 

    29,66 9 dagar 3  3 

Nr 24 18,08 44,00 9-10 månader 7, 2 och 1   

    41,91 2,5 månader 2 och 1   

    23,91 2 månader 2 och 1   

    49,00 2,5 månader 5   

    40,33 2 månader 3 och 4   

    32,00 < 7 dagar 5   

Nr 25 17,42 52,25 1-2 månader 6   

    45,25 1-2 månader 2 3 

    25,58 1-2 månader 6 6 

Nr 26 17-18  19,00 3 månader 2   

    32,00 1 månad 6   

Nr 27 17,42 39,25 7-8 månader 7 och 2 7 och 2 

Nr 28 17,25 41,08 9 dagar 7 och 2   

    25,58 9 dagar 5 och 6   

Nr 29 18,08 32,33 1 månad 6 6 

    25,83 1 månad 6   

    22,41 1 månad 6   

Nr 30 17,50 32,33 10-16 dagar 6 6 

    25,83 10-16 dagar 6   

    22,41 10-16 dagar 6   

Nr 31 19,16 32,33 12 dagar 2   

    25,83 12 dagar 2   

    22,41 12 dagar 2   

Nr 32 18,33 32,33 10-14 dagar 2   

    25,83 10-14 dagar 2   

    22,41 10-14 dagar 2   

Nr 33 18,00 57,41 12-13 månader 6   

    58,08 1-2 månader 2   

    46,75 9 månader 3   

    25,08 1-1,5 månader 5   
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Tabell 1, Barnets och förövarens ålder vid domdatum, övergreppsperiod per förövare samt domslut per 

förövare.  

* Brottsrubriceringar: 

1 = Försök till grovt koppleri  6 = Människohandel 

2 = Grovt koppleri  7 = Människohandel för sexuella ändamål 

3 = Koppleri   8 = Åtal ogillas 

4 = Försök till koppleri  9 = Ungdomsvård 

5 = Medhjälp till koppleri   

6.2 Ursprungsland 

En annan aspekt av att förstå fenomenet människohandel för sexuella ändamål och koppleri med 

barn i Sverige, var att förstå varifrån barnen kommer då detta ger information om flickans 

bakgrund, men också om brottsligheten som sådan.  

     De 33 flickorna kommer från 10 olika länder. Av dessa är det 2 länder som dominerar, 

nämligen Estland, varifrån 10 av flickorna kommer, och Sverige, varifrån 14 av flickorna 

kommer. Utöver dessa länder kommer flickorna från Albanien (1), Kosovo (1), Litauen (1), 

Polen (2), Rumänien (1), Ryssland (1), Slovakien (1) och Ungern (1). 

     Också förövarnas ursprungsland och kön är relevant för att öka förståelsen för denna typ av 

brottslighet. Tabell 2 visar vad som framkommit i domarna: 

Förövarens ursprungsland och kön 

              

Bosnien och Hercegovina Kvinna     Sverige Man   

Bosnien och Hercegovina Man     Sverige Man   

Estland Kvinna     Sverige Man   

Estland Man     Sverige Man   

Estland Man     Sverige Man   

Estland Man     Sverige Man   

Estland Kvinna     Sverige Man   

Finland Kvinna     Sverige Man   

Litauen Man     Sverige Kvinna   

Litauen Man     Sverige Man   

Litauen Man     Sverige Man   

Litauen Man     Sverige Man   

Polen Man     Sverige Kvinna   

Rumänien Man     Sverige Man   

Serbien och Montenegro Man     Sverige Man   

Serbien och Montenegro Man     Sverige Man   

Serbien och Montenegro Kvinna     Sverige Man   

Serbien och Montenegro Man     Sverige Man   

Slovakien Man     Sverige Man   

Slovakien Man     Sverige Man   

        Ungern Man   

Totalt antal förövare = 41           

Varav män = 34           

Varav kvinnor = 7           

              

              

Tabell 2, Förövarnas ursprungsland och kön 

Således kommer exempelvis 5 av förövarna från Estland, varav 2 är kvinnor. 
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     För att ytterligare förstå komplexiteten analyserades även förhållandet mellan flickornas 

ursprungsland och vilken brottslighet de utsatts för. Resultaten visas i tabell 3 nedan: 

Flickans ursprungsland och typ av brott 

            

Försök till grovt koppleri Estland (1)   Försök till koppleri Estland (1)   

  Sverige (4)         

      Medhjälp till koppleri Estland (3)   

Grovt koppleri Albanien (1)   Polen (1)   

  Estland (8)     Rumänien (1) 

  Kosovo (1)         

  Polen (2)   Människohandel Estland (2)   

  Rumänien (1)   Kosovo (1)   

  Ryssland (1)   Polen (2)   

  Sverige (7)     Rumänien (1) 

  Ungern (1)     Slovakien (1) 

            

Koppleri Estland (1)   Människohandel för sexuella ändamål Albanien (1) 

  Litauen (1)     Estland (2)   

  Rumänien (1)   Polen (1)   

  Slovakien (1)       

  Sverige (1)   Åtal ogillas Sverige (2)   

  Ungern (1)     Ungern (1)   

            

Tabell 3, Flickans ursprungsland och typ av brott hon utsatts för. 

Således är det exempelvis 5 flickor som utsatts för försök till grovt koppleri, varav 1 flicka är 

från Estland och 4 är från Sverige     

     Då en och samma flicka kan ha utsatts för flera olika brott och flera olika förövare 

förekommer flera av flickorna i mer än en grupp. Exempelvis har flickan från Albanien utsatts 

både för grovt koppleri och människohandel för sexuella ändamål. 

6.3 Rekryteringsprocess 

Studien har även analyserat vilken slags relation flickan hade till förövaren (eller förövarna) och 

hur rekryteringsprocessen gick till. Det har sett olika ut för alla 33 flickor som studerats, men 

det finns samtidigt likheter mellan olika flickor och för att förtydliga detta visas exempel på 

rekryteringsprocess och relation mellan flickan och förövaren i fyra olika grupper: nära relation, 

bekanta, obekanta och annonsering. 

     Nedan följer analys och beskrivning av rekryteringsprocess och flickornas relation till 

förövarna, så som det framställs i domarna
5
. 

                                                      
5 Läsaren påminns här att resultaten både i kapitel 6.3 och kapitel 6.4 återges i en omarbetad form och att detta är författarens 

egna sammanfattningar av berättelserna så som de framställts i domarna. 
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6.3.1 Nära relation 

2 av flickorna har rekryterats genom en relativt lång och intim relation till förövaren. Som 

exempel återger jag Mariannes berättelse. 

Exempel 1 

Någon gång under 1999, när Marianne var 12-13 år, träffade hon Axel genom en väninna. Vid 

första tillfället var de två flickorna ute i skogen och plockade bär där de stötte på honom. 

Marianne kom sedan att träffa Axel vid ett flertal tillfällen och efter ett tag började han att 

vänta på henne utanför skolan på eftermiddagarna. Hon visste inte hans exakta ålder men 

gissade att han var mellan 40-50 år. Till en början visste hon inget om Axels liv men han 

berättade efter en tid att han var gift och hade egna barn. Till en början berättade hon inte för 

sin mamma att hon lärt känna Axel.  

     Relationen mellan dem utvecklades till ett slags förhållande där de också hade sex med 

varandra – vid första tillfället var Marianne knappt fyllda 13 år.  

     Marianne har vidare berättat att Axel till en början behandlade henne väl men att han efter 

1-2 månader började slå henne. Axel drack mycket och Marianne började känna sig mycket 

rädd för honom. Hon hade också nu fått höra att Axel pendlade mellan Sverige och hemlandet 

och att han ”jagade flickor”. Marianne sa till Axel att hon ville avsluta deras relation men då 

blev Axel arg, hotade henne och gjorde henne illa.  

     Vid slutet av 2003 kände Mariannes mamma till Axel, hon visste att de umgicks och vid  

ett tillfälle, då Axel var hemma hos dem, kom mamman överens med Axel om att han skulle köpa 

ett hus åt mamman om han fick göra som han ville med Marianne. Marianne befann sig i ett 

angränsande rum när detta samtal utspelades och hörde således vad som sades men varken 

mamman eller Axel sa någonting till henne och hon vågade inte fråga vad de pratat om. Det 

framgår av domen att Marianne vid denna tidpunkt kände sig mycket ensam och uppgiven. När 

Marianne så småningom, i början av 2004, berättade för sin mamma att hon skulle åka till 

Sverige blev denna inte alls överraskad utan frågade bara var i Sverige hon skulle åka. Det var 

Axel som ordnade med resan. 

     Marianne reste ensam till Sverige – Axel befann sig redan här – och på resan hit föreslog 

busschauffören att han och Marianne skulle ha sex på färjan och för detta skulle hon få €500. 

Det var första gången i livet Marianne hade chans att få så mycket pengar så hon svarade ja. 

De pengar chauffören gav Marianne tog Axel ifrån henne när hon anlänt.  

     Efter ankomsten till Sverige åkte Marianne, två andra flickor, ytterligare en man och Axel 

till en lägenhet där de skulle bo. Efter några dagar misshandlade Axel henne svårt och hotade 

henne också till livet. Efter denna händelse fick hon sedan bo ensam i lägenheten, svårt skadad 

efter misshandeln, i två månader men sedan tvingade Axel henne att börja prostituera sig. 

Marianne protesterade men Axel misshandlade och hotade henne och till slut blev det så ändå. 

Hon prostituerade sig i en månad innan hon återvände hem. 
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     Marianne kom sedan att göra ytterligare tre resor till Sverige och varje gång sysslade hon 

med prostitution. Vid varje tillfälle var det under hot och tvång från Axel som hon återvände hit. 

6.3.2 Bekanta  

19 av flickorna har på ett eller annat sätt varit bekant med den eller de personer som har 

rekryterat dem, dock har det skett på lite olika sätt, vilket jag nu ska visa ett par exempel på. 

Exempel 2 

I början av 2003 bestämde sig Kerstin, 16 år vid tidpunkten, och hennes väninna, för att åka 

utomlands för att hälsa på Kerstins bror. De ordnade transport genom att ta kontakt med ett 

företag som, mot betalning, kör folk till olika länder och de åkte tillsammans med, några för 

dem, okända män. 

     När de kommit fram till destinationslandet körde dock männen dem till en pub där de såldes 

till en kvinna. Kvinnan tvingade dem att vara på en bar, att prata med klienter samt att ha 

sexuellt umgänge med män. De blev tillsagda att de måste stanna och arbeta av den skuld de nu 

hade ådragit sig till människohandlarna. Kerstin och hennes väninna uppger att de mådde 

dåligt över detta och tyckte det var obehagligt att ha sexuellt umgänge med okända män. Efter 

en vecka lyckades de rymma och liftade tillbaka hem. 

     Männen som hade sålt dem försökte dock att hitta dem, så Kerstin och hennes väninna 

beslutade sig för att ge sig av. Kerstin kände sedan fem år tillbaka två män, Anders och 

Andreas. Dessa två män hade planerat att resa till Sverige för att arbeta på en bondgård. 

Kerstin och hennes väninna pratade med männen och det blev bestämt att alla fyra skulle åka 

till Sverige. Kerstin och väninnan hade tänkt leva, jobba och semestra här. Det beslutades att 

männen skulle betala flickornas uppehälle till dess att de hittade arbete.  

     Efter ett par veckor i Sverige och utan att flickorna lyckats hitta något arbete, kände 

flickorna att det var fel att Anders och Andreas skulle stå för deras uppehälle och de beslutade 

därför att prostituera sig. Männen hjälpte dem genom att ta kontakt med klienter, bestämma 

detaljer kring sexköpen samt att köra dem till olika platser. 

 

Exempel 3 

Kirsten, 15 år vid tidpunkten, träffade Anton första gången våren 2005 hemma hos en annan 

kille, Peter. Peter hade arrangerat ett s.k. gang-bang (gruppsexträff) [sic!], där både Anton och 

Kirsten deltog.  

     Kirsten var bortrest under sommaren men när hon kom hem igen träffade hon återigen både 

Peter och Anton vid ett par tillfällen. Hon fick Antons nummer och han bad henne ringa, men 

hon tappade bort numret. Dock möttes de igen på en gang-bang hemma hos Peter våren/vintern 

2006 och då fick hon Antons nummer på nytt. En tid senare ringde hon Anton som ville träffa 
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henne i syfte att köpa sex. De bestämde därmed träff på ett hotell. Anton kom sedan att köpa 

sexuella tjänster av Kirsten vid flera tillfällen, då han var i staden där hon bodde.  

     Efter en tid inledde de en relation och Anton gav Kirsten pengar och saker. Ganska snart 

kände dock Kirsten att hon ville ha mer pengar eftersom det inte räckte, och Anton erbjöd sig 

då att hjälpa henne att arrangera en del gang-bang-träffar. Totalt arrangerade Anton 

åtminstone fem gang-bang-träffar där Kirsten deltog. 

6.3.3 Obekanta 

Det finns också exempel på flickor som rekryteras av för dem i princip okända människor – i 

studien har identifierats 4 sådana fall. Det kan bl.a. gå till på följande sätt. 

Exempel 4 

Kajsa, lite drygt 14 år vid tidpunkten, träffade 16-åriga Annika på en fest i hemtrakterna och 

sedan möttes de igen några dagar senare under en festival. De pratade bl.a. om hur man kunde 

tjäna pengar och började tala om att det kunde ske genom att Kajsa skulle sälja sexuella 

tjänster och att Annika, samt ytterligare en tjej, 18-åriga Alexandra, skulle hjälpa till att ordna 

kunder. Några veckor senare hade Kajsa för första gången samlag mot betalning med en man 

som Annika och Alexandra hade ordnat som kund. Detta skedde sedan ytterligare ett antal 

gånger i tät följd. Det hela upphörde ca tre månader senare i och med att Kajsa en dag kom 

hem med blåmärken i ansiktet, orsakade av Annika, varpå hennes styvmamma fick henne att 

berätta allting. Därefter anmälde styvmamman saken till polisen. 

 

Exempel 5 

Filippa, knappt 17 år vid tidpunkten, var på semester utomlands tillsammans med en väninna. 

De bodde på hotell, festade och träffade människor. En kväll kom de i samspråk med en kvinna 

vid namn Agnes. Under samtalet erbjöd Agnes dem arbete på hennes restaurang i en annan 

stad och hon sa att de skulle tjäna bra. Ingen av dem nämnde exakt vad för jobb flickorna skulle 

utföra men Filippa antog att det rörde sig om ett vanligt jobb.  

     Under kvällen blev Filippa varnad av en man som sa att Agnes var farlig och Filippa var 

därför lite tveksam till att åka, men trots det åkte de alla tre dagen därpå. De talade inte om hur 

länge de skulle vara borta och Filippa meddelade inte sin mamma att hon gav sig av. 

     Filippa, väninnan och Agnes tog tåget till staden där restaurangen låg och de uppfattade till 

en början att Agnes var mycket snäll. De var på disko, var ute och åt och hade kul. Andra dagen 

sa dock Agnes till Filippa och väninnan att de skulle klä sig fina och så tog hon med dem till en 

gata där det stod andra tjejer. Flickorna gissade nu att det rörde sig om prostitution och kände 

sig rädda. När de inte ville börja arbeta började Agnes skrika och sa att de skulle arbeta och 

lämna pengarna till henne. Filippa prostituerade sig under en kortare period i nämnda stad 

innan de åkte vidare till Sverige där prostitutionen fortsatte tills polisen ingrep. 
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6.3.4 Annonsering 

Olika typer av annonsering förekommer också i rekryteringsprocessen och totalt 8 flickor har 

sorterats in i denna grupp. Det förekommer dels i situationer där flickan själv haft någon typ av 

annons på internet, men också i en del fall där flickan svarat på annons om ordinärt arbete. Jag 

ger här ett exempel var av hur sådan rekrytering kan se ut. 

Exempel 6 

Kim, 17 år vid tidpunkten, fick kontakt med Anton via en Internetsajt, där hon hade en egen 

profil upplagd. Hon var i behov av pengar, vilket hon nämnde för honom, och han talade då om 

herrmiddagar (vilket underförstått innebar gang-bangs) han skulle kunna ordna och som skulle 

kunna ge henne en hel del pengar. De hade fortsatt kontakt via msn och Anton berättade hur 

gang-bang-träffar går till. Efter ett antal månader träffades de i hans bostad och då förekom 

oralt sex. Efter det deltog Kim i tre gang-bang-träffar, vilka Anton anordnade. 

 

Exempel 7 

Katrina 17 år, berättar att hon våren 2001 gick i skolan och bodde tillsammans med sin 

mamma. Katrina letade efter ett arbete efter skolan och fick se en annons om att man kunde 

jobba utomlands. Hon ringde och kom i kontakt med en kvinna, som berättade att det handlade 

om att åka till Sverige och jobba med städning. När Katrina frågade hur länge hon kunde 

arbeta, blev svaret så länge hon ville. Trots att Katrina hade två månader kvar i skolan 

beslutade hon sig för att åka.  

     Hon hade sedan kontakt med en man, Alexander, i en annan stad, och han förklarade att hon 

skulle ta sig dit där han befann sig och sedan skulle hon åka vidare utomlands i sällskap med 

andra flickor. Således tog hon tåget till staden där hon möttes av Alexander och de åkte hem till 

hans lägenhet. Där blev hon sedan kvar i en månad, i väntan på att andra flickor skulle ansluta, 

men till slut satte Alexander henne på ett tåg till ett angränsande land. Hon väcktes på natten av 

konduktören som sa åt henne att hon skulle stiga av, vilket hon också gjorde. När hon kommit 

av tåget kom det fram en man och frågade om hon var Katrina, samt sa att han ville ha hennes 

pass. Katrina sa att hon tänkte behålla det, men mannen sa då att de skulle över gränsen och 

hon hade (bara) ett inrikespass men att hon skulle få tillbaka det. När de väl skulle över 

gränsen fick hon instruktioner att säga att hon inte kände mannen.  

     På andra sidan stod en bil med två män i, Per och Johan. Männen tittade på passet, frågade 

hur gammal hon var och vad hon kunde arbeta med. Hon svarade att hon var 17 år och att hon 

kunde arbeta med vad som helst. De satte sig i bilen och då förklarade Johan att hon skulle 

syssla med prostitution. Hon protesterade och ville bli tillbakaskickad men de sa att det var för 

sent: de hade betalat pengar för henne och hon hade inte bott gratis hos Alexander. 

     De körde till en närbelägen lägenhet där hon blev tillsagd att stanna. Per informerade 

Katrina om att de betalat 100 000 kr för henne och att hon skulle lyda dem. Hon fick stanna i 
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lägenheten i tre dagar medan de ordnade med falskpass åt henne. De utnyttjade henne också 

sexuellt vid ett flertal tillfällen under de tre dagarna. Efter detta begav de sig till Sverige.  

     När de anlänt till Sverige åkte de till en lägenhet och efter ca en vecka blev Katrina tillsagd 

att åka iväg med en man som var på besök i lägenheten. Katrina och mannen åkte till ett hotell 

där hon tvingades till sex och hon också testade droger för första gången. På vägen tillbaka 

lyckades Katrina fly från mannen men hon stannade ändå kvar i Sverige (samma kväll hon 

flydde träffade hon en rysktalande kille som blev hennes pojkvän och som hon sedan bodde 

tillsammans med). Efter 3-4 månader hittade Per och Johan henne när de stötte ihop på ett 

pendeltåg. De hotade Katrina och tvingade henne att följa med dem. Hon tvingades sedan till 

prostitution. 

6.4 Social historia och bakgrund 

Ytterligare en aspekt för att förstå fenomenet människohandel för sexuella ändamål och koppleri 

med barn var att förstå flickornas sociala historia, och de potentiella riskfaktorer som eventuellt 

ligger i deras bakgrund. Även här har det varit möjligt att hitta likheter mellan de olika 

berättelserna och en gruppering av fynden har gjorts enligt följande: ekonomiska 

förutsättningar, eget missbruk, familjeförhållanden och individuella förhållanden. 

     Här följer en beskrivning av några av berättelserna och vad som framkommit om social 

historia och bakgrund. 

6.4.1 Ekonomiska förutsättningar 

Flickans ekonomiska förutsättningar kan vara en bidragande orsak till att hon hamnar i en utsatt 

situation. 11 flickor har sorterats in i denna grupp och Magdas berättelse fungerar som exempel 

på detta. 

Exempel 8 

Magdas föräldrar är skilda och hon har vuxit upp i ett hem där det ofta förekom 

alkoholmissbruk och misshandel.  

     I 15-årsåldern började Magda prostituera sig på ett hotell i hemstaden, för att sedan 

fortsätta med denna verksamhet på en klubb på en annan ort.  

     Sommaren 2003, när hon var 16 år, fick hon ett erbjudande av en bekant att åka till Sverige 

för att prostituera sig. Hon tackade först nej, men ändrade sig och i augusti samma år var hon 

två veckor i Sverige för att sälja sex. Under denna period tjänade hon uppskattningsvis 12 000-

13 000 kr.  

     I mitten av september samma år återvände Magda till Sverige för att återigen prostituera 

sig, då pengarna hade tagit slut. Återigen stannade hon i ca två veckor och Magda uppskattar 

att hon denna period tjänade runt 8 000 kr.  
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     Mot slutet av oktober samma år återvände Magda för tredje gången till Sverige och för att 

återigen arbeta med prostitution. Hon hade problem med pengar i hemlandet och ingenstans att 

bo. Denna gång stannade Magda i drygt en månad, sedan åkte hon tillbaka till sitt hemland för 

att uppdatera sitt pass. 

     Magda kom åter till Sverige en fjärde gång i januari 2004. Hon bodde då tillsammans med 

sin pojkvän och denne gav henne pengar men då dessa pengar inte räckte prostituerade hon sig 

också för att få en inkomst.  

     I slutet av februari blev Magda svårt sjuk och reste hem för att genomgå en operation där en 

äggledare togs bort. Hon skrevs ut i mars 2004. Hon bodde sedan en tid hos sin mamma för att 

därefter bege sig till den klubb där hon tidigare jobbat, för att återigen tjäna pengar som 

prostituerad.  

     I början av maj 2004 kom hon så en femte gång till Sverige för fortsatt prostitution. Trots 

operationen tog hon emot ett relativt högt antal sexköpare – hon skulle snart fylla 17 år och 

behövde pengarna. Prostitutionen fortsatte till början av juni då polisen slog till. 

6.4.2 Eget missbruk 

Att flickan har eller utvecklar något slags missbruk är en annan anledning till att hon kan hamna 

i riskfyllda situationer. 5 flickor har sorterats in i denna grupp. 

Exempel 9 

Kristel kommer från en liten svensk stad och bor på ett behandlingshem. När hon var 15 år kom 

hon, genom sin kompis Konstantina, i kontakt med Arvid och genom Arvid kom hon också att 

träffa Birger.  

     Redan innan Kristel blev bekant med Arvid och Birger hade hon problem med 

alkoholberoende och under tiden som hon umgicks med Arvid och Birger flyttade hon från sin 

pappa till ett ungdomsboende. 

     Arvid började ringa till Kristel och lockade med pengar och alkohol. Han kom ofta och 

hämtade henne och så snart hon satt sig i bilen drack hon öl. Kristel utvecklade ett beroende 

och hade svårt att motstå suget. 

     Arvid utnyttjade också Kristel för sex, både med honom själv och med andra män. Trots att 

Kristel tyckte att det var fel gick hon med på detta då hon ansåg det vara lättförtjänta pengar 

och ett lätt sätt att få tag på alkohol.  

     Om Kristel vid något tillfälle sa nej, ringde Arvid ofta dagen därpå och frågade igen om de 

skulle träffas, vilket innebar att ha sex. Kristel var aldrig nykter vid dessa tillfällen. 

     Allting upphörde genom att polisen ingrep, vilket Kristel tycker känns bra. Hon kommer vara 

på behandlingshem i 1,5 år och har insett att hon har alkoholproblem. 
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6.4.3 Familjeförhållanden 

Flickans hemmiljö och familjeförhållande kan vara ytterligare en bidragande faktor att hon 

hamnar i situationer där hon exploateras . 5 flickor har bedömts falla inom denna grupp. 

Exempel 10 

Maja är född och uppvuxen i ett annat land. Från det att hon föddes bodde hon tillsammans 

med släktingar och det var först när Maja var i 6-7 årsåldern som hennes mamma dök upp i 

hennes liv. Av och till bodde sedan Maja med sin mamma, men det var inte under några längre 

perioder. Under denna tid blev Maja sexuellt utnyttjad av bl.a. en släkting och hon var även 

prostituerad. 

     Majas mamma träffade sedan en man vid namn Adam och under en period kom Maja att bo i 

Adams hus tillsammans med dennes släktingar. Vid de tillfällen Adam kom till huset utnyttjade 

han Maja sexuellt. 

     År 2003, troligen någon gång på sensommaren, när Maja var 12-13 år, hämtade Adam Maja 

och förde henne till Sverige – Adam sa till henne att resa med honom så att hon skulle kunna bo 

tillsammans med sin mamma i Sverige, som redan befann sig här.  

     Väl i Sverige bodde Maja med Adam i hans lägenhet, och han utnyttjade henne sexuellt i 

princip varje dag, förutom de dagar Majas mamma kom på besök (var mamman befann sig 

annars framgår inte, författarens anmärkning). Ungefär en månad efter deras ankomst ansåg 

Adam att Maja skulle bidra till hushållskassan genom att prostituera sig. Till en början körde 

Adam henne till olika kunder på dagtid, men efter ytterligare någon eller ett par månader ville 

Adam att Maja skulle prova att gå på gatan. Han körde henne till en specifik plats på kvällarna 

och höll sig sedan i närheten för att ha koll på Maja till dess att det var dags att återvända till 

lägenheten. Detta pågick till dess att Maja omhändertogs av polisen i maj 2004. 

6.4.4 Individuella förutsättningar 

Slutligen kan flickans individuella förutsättningar vara en riskfaktor. Detta har bedömts vara 

fallet för 8 av flickorna. 

Exempel 11 

Kim, som även förekommer i exempel 6 ovan, har berättat att hon och hennes pojkvän hade 

gjort slut kort innan hon deltog i första gang-banget och att hon deltog eftersom hon hade 

dåligt självförtroende och sökte bekräftelse från män. Trots att hon upplevde det första gang-

banget som mycket negativt valde hon sedan att delta i ytterligare ett då hon kände att hon inte 

dög till något annat. Hon har berättat att hon kände sig deprimerad och för svag för att säga 

nej.   
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6.5 Barnperspektiv 

Då denna studie har fokus på barnet i brottsfallen, redovisas också vad som framkommit i 

domarna om hur barnen själva tänker och känner inför vad det varit med om. 

     Bland de 33 flickorna finns det några som inte, åtminstone inte vad de själva berättat, anser 

sig ha påverkats så mycket av vad de varit med om. En flicka säger t.ex. "Alla sexköpare var på 

sitt sätt besvärliga men alla var inte äckliga, även om en del var gamla, orakade och luktade illa" 

medan en annan flickas erfarenhet är att hon anser att mannen som utnyttjade henne var 

manipulativ men att hon inte känner sig utnyttjad av honom även om hon tycker att han försökte 

utnyttja henne. Två tjejer från en av de baltiska staterna konstaterar att de hade en viss summa 

pengar med sig tillbaka hem och detta var de nöjda med. En av flickorna som frivilligt sålde 

sex, och som tidigare sålts och tvingats till prostitution i ett annat land, säger att det brukade 

vara obehagligt när hon träffade klienter, men att det var inte lika hemskt här i Sverige som när 

hon var såld för här bestämde hon själv. Ytterligare en annan tjej säger nu efteråt att det kändes 

jobbigt och att det var fel, men att det var lättförtjänta pengar och ett lätt sätt att få tag på 

alkohol.  

     Men det finns också flickor som inte kunnat gå i skolan på grund av vad som hänt, som fått 

psykosgenombrott och behövts läggas in på sjukhus, flera av flickorna går hos terapeut eller 

psykolog (åtminstone en flicka försökte begå självmord) och i vart fall tre flickor beskriver hur 

de efteråt börjat skära sig själva. De beskriver att livet mist sin mening och att ingenting känns 

roligt och de beskriver sig själva som dumma, lättövertalade och att de inte har någon värdighet 

kvar. 

     Två av flickorna blev gravida (och gjorde abort) under tiden de tvingades till prostitution, en 

av flickorna vid två tillfällen och vid andra tillfället tvingades hon fortsätta arbeta trots sin 

graviditet. 

     Flera av flickorna utvecklade sprit- och drogberoende under tiden de prostituerade sig och 

några lever med detta beroende även (en tid) efter det att prostitutionen upphört. Även 

sömnproblem är återkommande. 

     Magda, som var i Sverige i fyra omgångar och sålde sex, säger att hon kände sig som en hora 

och att hon tvingades bete sig som en hora. Hon hade under sin Sverige-tid omkring 500 

kunder. Hon känner sig smutsig och helt förstörd. Många kunder var smutsiga och äckliga. En 

annan flicka säger att hon kände sig som ett djur, inte en människa. 

     Det finns också ett par fall där flickorna och deras familjer efteråt utsatts för hot från 

förövarna och deras familjer. 
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6.6 Trovärdighet och utsatthet 

I denna studie analyseras så slutligen hur tingsrätten argumenterar vid bedömningen av 

trovärdighet och utsatthet, hur detta förstås och konstrueras och vilka aspekter av förhören som 

lyfts fram i domskälen för att motivera domslutet.  

6.6.1 Bedömning och konstruktion av trovärdighet 

Vid avgörandet av berättelsernas trovärdighet återkommer vissa teman i princip i samtliga 

bedömningar tingsrätten gjort. Samstämmighet och väl i linje med vad andra målsägande 

berättat (men utan att ge intrycket av att vara resultatet att målsägande pratat ihop sig), 

detaljrikedom, sammanhängande och utförliga berättelser, konsekvens, spontanitet och en viss 

återhållsamhet i berättelsen bedöms således öka trovärdigheten. Detsamma gäller i de fall 

målsägande svarat på alla frågor, att dessa svar bär prägel av att vara självupplevda och att 

målsägande visat "relevanta emotionella reaktioner" när det kommit till tunga partier i 

berättelsen. Att det som berättas stämmer med målsägandes erfarenhet, personlighet och 

utvecklingsgrad samt fall där målsägande efteråt upplevt olika former av trauman bedöms också 

ge stöd för berättelsen.  

     I de fall en målsägande tidigare lämnat andra uppgifter, eller helt förnekat sin delaktighet i 

verksamheten, anses hon ha gett rimliga förklaringar till sådana motsägelser som då uppstått 

och det anses inte sänka trovärdigheten. Också om flickan till en början visat viss ovilja att 

besvara frågor ser tingsrätten det som naturligt att koppla denna ovilja till det obehag det kan 

innebära att berätta om den egna prostitutionen. 

     Omständigheten att en flicka fortsatt med prostitution även efter polisingripandet utgör inte 

heller en omständighet som anses minska trovärdigheten. 

     I ett fall behandlar tingsrätten frågan hur de ska ställa sig inför det faktum att den flicka som 

uppger att hon upplevt ett gang-bang som något förnedrande och mycket negativt, ändå gör det 

igen utan att något tvång förekommit. I tingsrättens resonemang ställs frågor kring hur ett sådant 

beteende kan förklaras och huruvida det påverkar berättelsens trovärdighet. Flickans förklaring 

var i detta fall att hon känt sig totalt värdelös och i behov av bekräftelse, vilket hon i viss mån 

fått genom gang-bang och att hon kommit fram till att hon i vart fall kan duga till något. Denna 

förklaring har godtagits av tingsrätten och berättelsens trovärdighet har inte ansetts förringad.     

     I andra liknande fall verkar en del av flickorna frivilligt gått med på att prostituera sig 

samtidigt som de uppger att de upplevt detta förnedrande och svårt, och tingsrätten har haft att 

ta ställning till flickornas förklaringar till detta och sedan bedöma om detta på ska påverka 

berättelsens trovärdighet. I dessa fall har flickorna uppgett ett behov att tjäna pengar på grund av 

dålig ekonomi eller eget narkotikamissbruk och även i dessa fall har tingsrätten godtagit 

flickornas förklaringar och de har inte ansetts förringa trovärdigheten i berättelserna. 
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     I de fall berättelserna styrks och stöds av uppgifter som vittnen lämnat och/eller av annan 

bevisning i form av exempelvis avlyssnade telefonsamtal, msn och sms, bidrar detta till att 

stärka berättelsens trovärdighet. 

6.6.2 Anledningar att ifrågasätta trovärdighet 

I de fall tingsrätten gör bedömningen att en berättelse innehåller egendomligheter och 

motsägelser eller innehåller omständigheter som anses "främmande och märkliga", bedöms de 

med viss försiktighet. Likadant när en flicka gett intrycket att inte fullständigt besvara frågor 

kring vissa omständigheter. I andra fall bedöms berättelserna med viss försiktighet om 

målsägande har lämnat långa berättelser som avsett en hel serie händelser då det anses ligga i 

sakens natur att det kan vara svårt att i detalj skilja den ena händelsen från den andra. Också när 

berättelsen är för allmänt hållen anses det vara svårt att bedöma exakt vad som hänt. 

     Slutligen finns det fem fall där flickorna verkar ha valt att, i stort sett, inte besvara några 

frågor eller inte har hörts i målet. I de fallen har tingsrätten sagt att det inte går att dra några 

bestämda slutsatser men det har ändå blivit fällande domar i fyra av de fem fallen.  

6.6.3 Bedömning och konstruktion av utsatthet 

Då alla flickor är under 18 år gör tingsrätten bedömningen i samtliga fall att just den låga åldern 

gör målsägande sårbar.  

     Flickans låga ålder kan vara en form av utsatthet i sig själv men också på så sätt att det 

därmed är mycket stor ålderskillnad på flickan och förövaren (upp till 44 års ålderskillnad). 

Flickans låga ålder kan också innebära att hon haft liten möjlighet att i realiteten påverka 

händelseförloppet eller det kan antas att hon inte på egen hand skulle fattat beslut om att 

exempelvis åka utomlands för att jobba. I en dom refererar tingsrätten till barnrättskonventionen 

och menar bl.a. att man särskilt måste beakta barnens intressen och särskilda behov. Vidare 

säger tingsrätten här att i åldersgruppen 15-18 år behövs också ett särskilt skydd. Ungdomar 

mognar i olika takt, kan befinna sig i situationer de inte bemästrar och kan vara utsatta för 

påverkan eller stå i ett beroendeförhållande, som gör att de inte kan hävda sin sexuella 

självbestämmanderätt.  

     Andra faktorer som tingsrätten anser försätter en flicka i en utsatt situation är tidigare 

myndighetsingripanden och vårdplaceringar som i sin tur kan innebära en risk att flickan har en 

svag uppfattning om vad som kan anses vara ett acceptabelt handlande i samhället. Att flickan 

haft en intim relation till förövaren eller haft ett beroendeförhållande till denne, en svår 

livssituation, att hon blivit lurad på något sätt samt brist på pengar bidrar också till utsattheten. 
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7 Slutdiskussion 

7.1 Utifrån frågeställningar och anlagd teori 

Denna studie har analyserat avkunnade svenska domar om människohandel för sexuella 

ändamål och koppleri med barn sedan lagen om människohandel infördes 1 juli 2002. Avsikten 

har varit att öka kunskapen om detta fenomen och se vad vi kan lära oss av det svenska 

rättsväsendet. Fokus har i första hand legat på de barn som drabbats. 

     Inledningsvis ställdes ett antal frågor till materialet och fynden visar att det under dessa 

knappt 8 år avkunnats 47 domar där domslutet varit olika former av människohandel och/eller 

koppleri. Totalt har 144 personer utsatts och 33 av dessa var flickor under 18 år när de 

exploaterades.   

     Många av de flickor som drabbats har varit utsatta för endast en person men det finns också 

flickor som utsatts för upp till sex olika förövare. Som kortast har exploateringen varat färre än 

sju dagar och som längst knappt två år. Åldersskillnaden mellan flickan och förövaren är som 

minst lite drygt 2 år ända upp till lite drygt 44 år. 

     Resultaten visar också att de flickor som drabbas kommer från 10 olika länder och utöver 

dessa länder finns ytterligare 3 representerade bland förövarnas ursprungsland. Således är det 12 

olika länder, utöver Sverige, som varit involverade i den människohandel och koppleri som sker 

här. Dessa länder är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Estland, Finland, Kosovo, Litauen, 

Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien och Montenegro, Slovakien och Ungern 

     Av 33 flickor är hela 14 från Sverige. Förvisso är det ingen av dessa flickor som bedöms ha 

varit utsatta för människohandel, domsluten har i dessa fall varit olika former av koppleri, men 

det öppnar ögonen för att det också är ett inhemskt problem att utsatta barn från Sverige 

utnyttjas för sexuella ändamål.  

     För 8 av flickorna blev förövarna dömda för människohandel. Dessa flickor kommer från 

Albanien (1 flicka), Estland (2 flickor), Kosovo (1 flicka), Polen (1 flicka), Rumänien (1 flicka) 

och Slovakien (1 flicka). Dessutom har flera flickor blivit utsatta för flera olika typer av brott, 

t.ex. både grovt koppleri och människohandel, vilket visar på komplexiteten i fall som dessa. 

     En majoritet av domsluten rör olika former av koppleri, medan endast ett mindre antal domar 

om människohandel har avkunnats. Detta kan förefalla lite och verkar bekräfta den oro som 

finns inom rättsväsendet att lagen är svårtillämpad, och att man kan skönja ett visst mönster att 

människohandelsfall istället döms som koppleri. Liknande tendenser finns på andra håll i 

Europa (Europol, 2009) och det återstår att se vilka effekterna blir i det svenska rättsväsendet av 

de lagförändringar som föreslagits från 1 juli i år och om människohandelsliknande brottslighet 

i framtiden kommer att bedömas som människohandel och inte olika former av koppleri, vilket 

ofta sker idag (Justitiedepartementet, 2010). 
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     Av de 41 förövare som identifierats i dessa domar är 17 % kvinnor. Detta resultat kan hjälpa 

till att nyansera bilden av människohandel och vilka förövarna är. 

     Analysen av rekryteringsprocessen visar att familjen och andra nära relationer är en 

potentiell risk för flickorna. Det har visat sig finnas människor på mikronivå i flickornas 

närmiljö (Bronfenbrenner, 1979, s. 22-23) som inte drar sig för att utnyttja och exploatera dem 

på olika sätt och flickorna verkar inte kunna värja sig mot detta. Det är för mig ofattbart att en 

mamma kan sälja sin dotter mot löftet om att få ett nytt hus. Närmiljön verkar också brista på 

andra sätt genom att föräldrarna ofta verkar vara frånvarande i flickornas liv. Jag frågar mig 

t.ex. hur en 17-årig flicka kan hoppa av skolan och åka utomlands för att jobba utan att någon 

förälder (eller annan vuxen) ingriper. 

     Resultaten visar också att flickorna fattar egna beslut som försätter dem i potentiellt 

riskfyllda situationer. Exempel på detta är Kerstin och hennes väninna som åkte med helt 

okända män i en bil när de skulle åka utomlands (exempel 2). Ett annat exempel är att ha en 

egen profil upplagd på en hemsida (exempel 6). Detta väcker frågor om barnens förmåga att 

förstå konsekvenserna av sina handlingar och visar på en viss form av naivitet, som kanske är 

att förvänta sig av ett barn, men denna uppvisade handlingsförmåga är en viktig aspekt för att 

förstå flickornas situation. Detta är också exempel på att barn inte är oskrivna blad utan att de 

har ett eget aktörskap som dynamiska enheter som rör sig i sin omgivning (Bronfenbrenner, 

1979).  

     Analysen av social historia och bakgrund visar hur flickorna på olika sätt hanterar sina 

förutsättningar och sin miljö och att det sker ett ömsesidigt skapande av både individen och 

miljön (Bronfenbrenner, 1979). I fallet med Magda (exempel 8) kan hennes ekonomiska 

förutsättningar och behov att tjäna pengar anses springa ur situationen hemma med skilda 

föräldrar, alkoholmissbruk och det faktum att hon periodvis inte hade någonstans att bo.  Magda 

ser prostitution som ett sätt att få en inkomst och det kan tolkas som att det är hennes miljö som 

på så sätt skapar Magda – som i sin tur skapar sin miljö. Magdas val och beslut föranleder 

dessutom frågor om flickans föreställningsvärld om vad som är ett ”normalt” beteende för en 

flicka i 16-årsåldern och hur denna föreställning kan ha påverkats av olika system. På 

makronivå kan föreställningar om kön och makt men också möjligheten att arbeta och tjäna 

pengar eller att kunna få gå i skolan samt det sociala skyddsnätet påverka. Således kan här 

skönjas de s.k. blueprints (Bronfenbrenner, 1979, s. 26) som finns i landet i fråga kring dessa 

institutioner, hur de ser olika ut för olika grupper i landet och hur de befäster de ekologiska 

miljöerna för olika grupper. I detta fall att mer sårbara grupper (jag tolkar Magda och hennes 

familj som en sårbar grupp) inte alltid har samma goda förutsättningar till jobb, skola och 

inkomst som andra, starkare grupper.        

     Jag har tidigare beskrivit att familjen kan vara en riskfaktor i flickornas närmiljö men utifrån 

Majas berättelse (exempel 10) kan man också se antydningar av hur mesosystemet kan fungera 
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och den negativa inverkan det kan ha på en individ när en närmiljö, i detta fall familjen, 

dominerar (Bronfenbrenner, 1979, s. 25; Meadows, 2010, s. 11-13). I detta fall domineras Majas 

närmiljö av Adam och mammans relation till honom och det verkar inte finnas några andra 

starka närmiljöer i Majas liv som kan väga upp detta. Majas situation kan också förstås utifrån 

exonivån och det faktum att mamman har en relation med Adam. Hade det inte varit för den 

relationen hade Maja troligen aldrig förts till Sverige och här tvingats till prostitution. 

     Ytterligare fynd av analysen av social historia och bakgrund är hur personlig karaktäristik 

påverkar situationen och hur exempelvis låg självkänsla hos en flicka kan leda till att hon fattar 

beslut som faktiskt är rent skadliga för henne. 

     Analysen av barnperspektivet kan i sig förstås som ett försök att lyfta fram den 

fenomenologiska aspekten som är så viktig hos Bronfenbrenner (Andersson, 1980; 

Bronfenbrenner, 1979, s. 4 och 22-23; Meadows, 2010, s. 11). Analysen är således ett försök att 

få fram flickornas erfarenheter av vad de varit med om.  

     Hur flickan upplever erfarenheten efteråt har sannolikt med de olika aspekterna i 

Bronfenbrenners teori att göra, alltså karaktäristik, processerna och hur de upplevs samt 

tidsaspekten (Meadows, 2010, s. 9-14). Flickornas individuella karaktäristik har förmodligen 

således påverkat hur de reagerat på erfarenheten av att ha varit utsatta för 

människohandel/koppleri. Erfarenheten kan också antas ha påverkats av, och i vissa fall 

förstärkts och förvärrats, beroende på bl.a. flickans ålder samt hur länge hon blivit utsatt. 

      Det man också kan fundera på i sammanhanget är vad erfarenheten av att ha varit utsatt för 

människohandel gör med barnets fortsatta utveckling. Barnens möjlighet att gå vidare lär vara 

beroende av de omgivande systemen och det stöd som finns – eller inte finns – där. Det kan vara 

allt från en trygg närmiljö i form av familj till makronivån och landets ekonomiska utveckling 

och de möjligheter till utbildning och arbete som finns. 

           Fynden av analysen av trovärdighet och utsatthet visar på ett genomgående respektfullt 

bemötande av flickorna och en förståelse för att flickans upplevelse kan påverka hur och vilka 

uppgifter hon vill berätta om i förhör. Just det faktum att flickorna är barn bedöms också göra 

dem utsatta. 

     Utifrån ovan resonemang inser man att människohandel för sexuella ändamål och koppleri 

med barn är ett komplext fenomen, där alla fall är unika och många faktorer spelar in. Det 

förstärker också tron att det framför allt är utsatta individer i sårbara situationer som riskerar bli 

offer för denna typ av brottslighet.  

     Barnen som förekommer här är utsatta dels genom riskfyllda miljöer de befinner sig i men 

även i egenskap av att de är barn. Men barn är också individer, de har en identitet och de har 

initiativförmåga som gör att de inte bara påverkas av sin miljö utan även reagerar på den. Detta 

är en aspekt som inte får glömmas bort när vi pratar om människohandel för sexuella ändamål 

och koppleri med barn. Att endast betrakta barn som offer och som en homogen grupp är 
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således ett angreppssätt som inte lär fungera i långa loppet om vi på ett bra sätt ska kunna förstå, 

och i förlängningen förebygga, människohandel med barn. Jag hoppas att denna studie ska 

stärka uppfattningen om vikten av att göra barn delaktiga. 

     Dessutom anser jag att diskussionen om människohandel för sexuella ändamål och koppleri 

med barn skulle ha nytta av en sådan nyansering som föreslås genom att anlägga 

Bronfenbrenners teori: här förekommer indirekt och direkt påverkan både vertikalt mellan 

system på olika nivåer men också horisontellt mellan system på samma nivå och det går i båda 

riktningarna – uppifrån och ned men också nedifrån och upp. Jag vill med detta ha sagt att också 

barnet påverkar och reagerar utifrån sina karaktäristiker, förutsättningar och omständigheter och 

utan detta ”inifrån och ut”-perspektiv, eller barnperspektiv, tror jag inte att denna typ av 

brottslighet kan förstås fullt ut.  

     Slutligen skulle jag här också vilja föreslå ytterligare en nivå i Bronfenbrenners system. 

Elizabeth Englundh, universitetsadjunkt vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap på 

Stockholms universitet, har, i Bronfenbrenners modell, föreslagit ytterligare ett system, 

nämligen ett globalt perspektiv som ligger utanför makrosystemet och som påverkar samtliga 

innanförliggande system (personlig kommunikation, 11 maj 2010). Detta är en utvidgad 

tillämpning av Bronfenbrenners teori som jag anser vara högts relevant här. I en globaliserad 

värld, där människohandel också (men inte alltid) är ett gränsöverskridande brott (UNIFEM & 

Länsstyrelsen i Stockholm, 2009) kan vi inte bortse från att även faktorer som sker ”högt över 

huvudena på oss” till sist påverkar också det enskilda barnet.       

7.2 Utifrån tidigare forskning med förslag till framtida 

forskning 

Genomgången av tidigare forskning visade att den forskningen är belagd med vissa 

begränsningar. Forskare som Gozdziak (2008) och Kelly (2005) har lyft fram ett antal aspekter 

som de anser behövs diskuteras och förtydligas framöver, bl.a. tydligare metodkapitel och att 

inte behandla barn och kvinnor som en grupp. I denna studie har jag, genom att tydligt redogöra 

för datainsamling och dataanalys samt att jag endast fokuserar på barn som råkat ut för 

människohandel, sökt undvika dessa fallgropar och på så sätt stärka bäringen hos resultaten. 

Gozdziak (2008) och Kelly (2005) har även lyft fram problemet att forskning ofta innehåller 

endast ett mindre antal barn och att mörkertalen ofta är stora. Detta är ett genomgående problem 

när vi pratar om människohandel (se bl.a. rapporten Human Trafficking: An Overview som 

UNODC och UN.GIFT
6
 publicerade 2008 ) men genom att försäkra mig om att denna studie har 

med samtliga avkunnade domar där barn varit utsatta, så är åtminstone detta material 

                                                      
6 UN.GIFT står för United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking. 
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representativt och studien inkluderar samtliga barn som vi, genom rättsväsendet, vet varit 

utsatta för människohandel i Sverige. 

     Ytterligare ett bekymmer när vi pratar om människohandel (eller engelskans trafficking) är 

att det är ett brett och svårdefinierat begrepp (Gozdziak, 2008; Kelly, 2005; SOU 2008:41, s. 

64-70). Föreliggande studie har inte diskuterat denna problematik och det ligger implicit i 

ämnet: studien baseras på domar och således på den definition av brottet människohandel som 

finns i brottsbalken. Däremot kan vi se att det är en fråga som behandlas också av det svenska 

rättsväsendet i och med den nya utformning av människohandelsbrottet som föreslagits i en 

lagrådsremiss (Justitiedepartementet, 2010). I allt väsentligt är denna definitionsproblematik en 

diskussion som lär fortsätta. 

     Denna studie har heller inte diskuterat definitionen av ”barn” och de problem som kan finnas 

här (Gozdziak, 2008; Kelly, 2005). Genom att fortsätta anlägga ett sådant barnperspektiv som 

delvis anlagts här och som jag också argumenterar för, är det dock min förhoppning att en mer 

nyanserad och differentierad bild av ”barn” och ”barndom” kan växa fram. Detta kan i sin tur 

bidra till en ökad förståelse för och om de barn som drabbas. 

     Studien har stärkt de fynd Clark (2003) gjort, nämligen att den primära riskgruppen att 

hamna i människohandel är kvinnor och barn, då alla barn som identifierats här är flickor. Detta 

öppnar upp för ett fortsatt arbete som också diskuterar kön och genus när vi pratar om 

människohandel. Likaså uppmärksammar resultaten häri det som även Chase och Statham 

(2005) lyfter fram i sin studie, nämligen att det är angeläget att fortsätta studera hur barn 

använder internet. I föreliggande studie var det flera av flickorna som på eget bevåg och eget 

initiativ lagt upp en annons på olika internetsajter, vilket i sin tur försatte dem i en utsatt 

situation. 

     Den studie som genomförts här har likheter både med Rittossas studie från Kroatien 

(Rittossa, 2009) och den studie som genomfördes i Albanien av Gjermeni m.fl. (Gjermeni m.fl., 

2008). Rittossa utgick också från rättsfall om människohandel och ser studien som en värdefull 

utgångspunkt för att öka förståelsen om människohandel med barn i Kroatien. På samma sätt 

hoppas jag att föreliggande studie kan utgöra en grund att bygga vidare på i forskning om 

människohandel med barn i Sverige. Och i likhet med Gjermeni m.fl., har också denna studie 

haft fokus på barn och försökt komma åt barnens berättelser om sina liv och sin verklighet (så 

som de erfar den) både innan och efter att de råkat ut för människohandel.    

     Melrose och Barrett (2006) efterfrågar mer forskning som även inkluderar offren för 

människohandel för att förstå vilka lärdomar vi kan dra av dem – föreliggande studie har varit 

ett försök till detta och det är något som även jag tror skulle gynna arbetet med denna fråga.  

     Slutligen har denna studie byggt vidare på och sökt utvidga den studie Brå genomförde 2008 

genom att ha ett mer omfattande dataunderlag och med ett fokus på barn. 
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     Det är en begränsning att denna studie endast studerat domarna, vilka dessutom skrivits i ett 

särskilt syfte, och framtida forskning kan förhoppningsvis bygga på denna studie genom att 

också analysera allt förundersökningsmaterialet som finns i de olika ärendena, inklusive de 

förhör som hållits med barnen. 

     Dessutom har denna studie inte kunnat komma åt hela barnperspektivet, eftersom jag endast  

haft att utgå från de delar av förhören som inkluderats i domarna, och fortsatta studier som 

inkluderar djupintervjuer med barn vore önskvärt för att få en djupare och mer komplex bild. 

     Kontakt mellan olika forskare som valt att studera fenomenet med fokus på det individuella 

barnet och dess erfarenheter vore också gynnsamt för att börja ackumulera kunskap.  

     I all framtida forskning är det slutligen min förhoppning att man inte glömmer av att prata 

med dem som faktiskt varit utsatt för brottet. Det är angeläget att inte bara prata om dem som 

drabbas, utan också med dem. När det handlar om barn är det dessutom deras rätt, enligt artikel 

12 i barnrättskonventionen, att komma till tals i alla frågor som rör dem. Barn utsatta för 

människohandel är inget undantag från detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Nedan visas den kodningsmanual som användes i analysen. 

 

Kodningsmanual (per dom och målsägande) 

Dom: 

Överklagan av dom: 

Målsägande:  

Målsägandes födelsedatum/ålder: 

Ålder vid domslutet: 

Ålder vid första brottet: 

Ålder vid sista brottet: 

Målsägandes kön: 

Målsägandes relation till förövaren: 

Målsägandes nationalitet: 

Domslut: 

Ogillade åtal om människohandel: 

Plats: 

Tid för brottet: 

Tillhör minoritet: 

Antal tilltalade: 

Tilltalads födelsedatum: 

Tilltalads nationalitet: 

Tilltalads kön: 

Egna noteringar:  
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