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Förord 
 

Mitt examensarbete i rättsvetenskap C, syftar till att belysa människohandelsparagrafen i den 

svenska rätten, nämligen 4 kap 1a § BrB. Jag har valt att titta närmare på paragrafens 

ändringar och betydelse för brottsoffret i människohandeln för sexuella ändamål, samt på 

definitionen av ett brottsoffer. Jag vill rikta ett extra tack till mina arbetskamrater på 

brottsofferjouren södra Värmland och Trygghetscenter i Karlstad och till alla som stöttat mig i 

mitt skrivande av detta examensarbete. 

 

Eric Nilsson      2012-05-29 
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Sammandrag 
Mitt arbete handlar först och främst om 4 kap 1a § BrB och dess reglering och tillkomst, men 

även om definitioner av ett brottsoffer i människohandel för sexuella ändamål. Mitt syfte är 

att kunna redogöra för bakgrunden till införandet av människohandelsbrottet i 4 kapitlet 1a § 

BrB. Främst genom att beskriva bakgrunden till varför man införde lagrummet och vilka 

förändringar som har skett, fram tills den nuvarande ordalydelsen av lagrummet. Ett andra 

syfte som jag har är att redogöra för den gällande rätten kring brottet människohandel och hur 

det regleras i 4 kap 1a § BrB. Det tredje och sista syftet som jag har är att belysa vad 

brottsofferjouren kan göra för brottsoffer i människohandel. Något som jag ser som ett 

problem, är att utifrån 4 kap 1a § BrB, har paragrafen blivit ändrad ett antal gånger sedan den 

tillkom den 1 juli år 2002. I den svenska rätten har motiven för en kriminalisering av 

sexualbrott skiftat likaså har dess omfattning gjort under tiden. Under historiens gång har 

sexualbrott ansetts vara kränkande endast mot äran och den kollektiva friden, dock under 

1800-talet ändrades den synen till att omfatta att en våldtäkt kränker kvinnans egna frihet i ett 

sexuellt avseende. Idag gäller ett sådant brott även mot en enskild person. Min största 

reflektion av arbetet har varit att människohandel för sexuella ändamål innefattar väldigt 

många områden, det är därför svårt att kunna få en helhetsbild utav människohandelsbrottet 

som sådant. Men utifrån den svenska rättens behandling av människohandelsbrottet i 4 

kapitlets 1a § BrB, kan jag se att man för en tydligare linje om att förstärka regleringen av 

brottet och på så sätt stärka brottsoffrets ställning gentemot gärningsmannen, men också 

lättare kunna åtala personer för brottet. Genom att man genomför ändringar och uppdaterar 

sig i ständig takt, får lagstiftaren en klarare bild av brottet, dock kan det hända att de hamnar 

snäppet bakom.  

 

Den likhet som jag ser mellan de två praxisfall, är att gärningsmännen i de båda fallen, har 

transporterat och inhyst, samt tagit emot målsägandena för att utnyttja dem för sexuella 

förbindelser. Skillnaden mellan dem är att i det första fallet innan ändringarna, dömdes de 

åtalade för människohandel, medan i det andra fallet efter ändringarna dömdes de åtalade för 

grovt koppleri och koppleri. En annan skillnad som jag ser mellan de två fallen är att i det 

första, har gärningsmännen under en större utsträckning haft kontroll över offret, än vad som 

skett i det andra fallet. Detta är det som gör mig fundersam eftersom man valde att ta bort 

kontrollrekvisitet eftersom det ledde till tolkningssvårigheter, och i det fallet efter 

ändringarna, kan man ju tolka det som att kontrollen har en stor betydelse fast det inte 

behöver vara så. Eftersom gärningen bara hade inslag av människohandel ansåg då hovrätten 

att detta inte kunde tolkas som människohandel. Detta tycker jag motsäger sig självt eftersom 

när man valde att ta bort kontrollrekvisitet, ledde det till att man kunde på ett tidigare stadium 

utdöma ett straffansvar för människohandel, men i just detta fall, kan man tolka det som att 

det inte stämmer. 

Min slutsats utifrån hela arbetes utgångspunkter, kan sammanfattas i att människohandels 

paragrafen i den svenska rätten 4 kap 1a § BrB, har kommit till genom insikten att 

människohandel för sexuella ändamål har ökat och måste motverkas, detta sker främst genom 

ändringar i lagstiftningen på nationell nivå men måste ske tillsammans med ett  internationellt 

arbete eftersom handeln med människor sker för det mesta över nationsgränser. Definitionen 

av ett brottsoffer är en viktig del i att motverka handeln med människor för sexuella ändamål, 

på grund utav dess stora betydelse vid tolkning av paragrafen anser jag. Detta tycker jag sker 

främst genom rekvisiten som ställs i paragrafen, då de måste vara uppfyllda för att en 

gärningsman ska kunna bli fälld för brottet och det skapar en enkel men koncist helhetsbild av 

en tolkning av lagparagrafens betydelse.  
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Definition av begrepp och förkortningar 
 

Baltikum: ”Är det sammanfattande namnet på tre små länder i östersjöns sydöstra hörn: 

Estland, Lettland och Litauen.”
1
 

 

Destinationsland: ”Landet dit personer utsatta för människohandel förs.”
2
 

 

Doktrin: ”Avhandlingar och andra arbeten inom ett visst rättsområde som skrivs av 

rättsvetare.”
3
 

 

ECPAT: ”End Child prostitution, Child pornography and Trafficking in Children for sexual 

purposes.”
4
  

 

Exploatering för sexuella ändamål: ”Utsättas för sexualbrott eller utnyttjas för tillfälliga 

sexuella förbindelser, dvs. prostitution eller medverkan vid framställning av pornografiska 

alster eller medverkan i pornografisk föreställning.”
5
 

 

Koppleri: ”Sexualbrott som innebär att någon uppsåtligen främjar eller på ett otillbörligt 

sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot 

ersättning.”
6
 

 

Människohandel för sexuella ändamål: ”Fridsbrott som innebär att någon genom 

användande av olaga tvång, vilseledande eller något annat otillbörligt medel vilket förmår 

någon att bege sig eller låta sig transporteras till ett annat land i syfte att personen där skall 

utsättas för sexuella brott eller utnyttjas för sexuella ändamål.”
7
 

 

Målsägande: ”Den som direkt och på ett påtaligt sätt drabbats av ett brott, den mot vilket 

brott är begånget eller som därav blivit förlamad eller lidit skada.”
8
 

 

Människosmuggling: ”Olagligt införande av människor från ett land till ett annat.”
9
 

 

Negation: ”Förnekande.”
10

 

 

Olaga hot: ”Genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvinga annan att underkasta sig någon åtgärd.”
11

 

 

Prostitution: ”Utbjudande av sexuella tjänster mot betalning.”
12

 

                                                
1 http://www.ne.se/enkel/baltikum (15/11-11, 10:14). 
2 Rózsa, Fredriksson, Emilia, Molnar, Stefan och Nilsson, Sophie - Destination: Såld – Ett studie material om 

prostitution och människohandel, nätverket mot Trafficking och individuell människohjälp. januari 2011. s.8. 
3 https://www.lagen.nu/om/rattskallor.html (3/11-11, 09:59). 
4 http://www.ecpat.se/index.php/om-ecpat/historik (15/11-11, 10:17). 
5 Stenberg, Ribeiro, Emma – Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv – NMT – Nationellt 
metodstöd mot prostitution och människohandel, 3:e upplagan 2010. Växjö och Stockholms län. s.44.   
6 http://www.ne.se/lang/koppleri (8/11-11, 11:37). 
7 http://www.www.ne.se/människohandel-för-sexuella-ändamål?i_h_word=människohandel (3/11-11, 13:48). 
8 http://www.ne.se/målsägande (3/11-11, 14:05). 
9 http://www.ne.se/människosmuggling (3/11-11, 13:41). 
10 http://www.ne.se/negation (3/11-11, 10:08). 
11 Stenberg, Ribeiro, Emma – Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv – NMT – Nationellt 

metodstöd mot prostitution och människohandel, 3:e upplagan 2010. Växjö och Stockholms län. s.44.   
12 http://www.ne.se/prostitution (3/11-11, 13:37). 

http://www.ne.se/enkel/baltikum
https://www.lagen.nu/om/rattskallor.html
http://www.ecpat.se/index.php/om-ecpat/historik
http://www.ne.se/lang/koppleri
http://www.www.ne.se/m�nniskohandel-f�r-sexuella-�ndam�l?i_h_word=m�nniskohandel
http://www.ne.se/m�ls�gande
http://www.ne.se/m�nniskosmuggling
http://www.ne.se/negation
http://www.ne.se/prostitution
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Posttraumatisk stress: ”Vid posttraumatiskt stressyndrom återupplever du den traumatiska 

händelsen, blandat med skräck eller vrede. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck 

eller händelser som påminner om traumat.”
13

  

  

Rekrytering: ”Förfaranden för att värva eller anskaffa en person.”
14

 

 

Rättsdogmatik: ”Den del av rättsvetenskapen som arbetar med systematisering och tolkning 

av rättsregler under nyttjande av bl.a. skrivna lagregler, domstolsavgöranden och juridiska 

arbeten.”
15

  

 

Rättskälleläran: ”Finns inte officiellt nedskriven någonstans, men i princip finns det fyra 

centrala rättskällor i svensk rätt: Lagtext, Förarbeten, Domstolspraxis, Doktrin.”
16

  

 

Sedvänja: ”Ett handlingsmönster som är accepterad som det normala inom en bransch.”
17

 

 

SOU: ”Statens offentliga utredningar.”
18

 

 

Stigmatisering: ”Inom samhällsvetenskaperna en term för social stämpling.”
19

 

 

Transitland: ”Ett land som personer utsatta för människohandel befinner sig i en kortare 

period för att sedan föras vidare till destinationslandet.”
20

  

 

Transportera: ”Både organisering av resa och själva framförandet av transportmedlet.”
21

 

 

Viktimologi: ”Läran om offer.”
22

 

 

Vilseledande: ”Förmedlande av oriktig uppfattning.”
23

 

 

Överföra: ”Förfarande som utgör ett led i en förflyttning eller en överföring av en person, 

exempelvis när människohandlaren förmår den brottsutsatte att själv bege sig någonstans 

eller när människohandlaren överlåter den brottsutsatte till en annan person.”
24

  

                                                
13 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatiskt-stressyndrom-

PTSD/ (8/11-11, 08:23). 
14 Stenberg, Ribeiro, Emma – Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv – NMT – Nationellt 

metodstöd mot prostitution och människohandel, 3:e upplagan 2010. Växjö och Stockholms län. s.44.   
15 http://www.ne.se/rättsdogamtik (3/11-11, 10:03). 
16 https://www.lagen.nu/om/rattskallor.html (3/11-11, 09:59). 
17 https://www.lagen.nu/begrepp/sedvänja (3/11-11, 09:53). 
18Melin, Stefan – Juridikens Begrepp 3:e upplagan. Uppsala, Istus förlag 2007. s.353. 
19 http://www.ne.se/lang/stigmatisering/315459 (10/11-11, 13:14). 
20 Rózsa, Fredriksson, Emilia, Molnar, Stefan och Nilsson, Sophie - Destination: Såld – Ett studie material om 

prostitution och människohandel, nätverket mot Trafficking och individuell människohjälp. januari 2011.  s.8. 
21 Stenberg, Ribeiro, Emma – Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv – NMT – Nationellt 

metodstöd mot prostitution och människohandel, 3:e upplagan 2010. Växjö och Stockholms län. s.44.   
22 Lindgren, Magnus, Pettersson, Karl-Åke och Hägglund, Bo – Brottsoffer från teori till praktik. upplaga 1:2. 

Stockholm, Jure CLN AB 2001. s.27. 
23 Stenberg, Ribeiro, Emma – Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv – NMT – Nationellt 

metodstöd mot prostitution och människohandel, 3:e upplagan 2010. Växjö och Stockholms län. s.44.   
24 Ibid. s.44.   

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/
http://www.ne.se/r�ttsdogamtik
https://www.lagen.nu/om/rattskallor.html
https://www.lagen.nu/begrepp/sedv�nja
http://www.ne.se/lang/stigmatisering/315459
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Människohandel är idag ett utbrett problem som finns världen över. Människohandel är ett 

samlingsbegrepp för en rad former av olaglig handel över nationsgränser. Den vanligaste 

formen av människohandel, som man i vardagligt tal menar innefattar kvinnor som tvingas till 

prostitution i främmande länder eller tvångsarbete i fabriker.
25

 Mellan 600 000 och 4 miljoner 

människor faller offer för människohandel varje år.
26

 I Sverige år 2007, anmäldes det 50 

stycken människohandelsbrott och två personer dömdes för det och ytterligare 23 stycken 

dömdes för koppleri. Året därpå 2008 anmäldes 23 personer för människohandel och ingen 

dömdes, dock dömdes 11 personer för koppleri.
27

 Brottet människohandel har under en längre 

tid varit uppmärksammat i media på grund utav dess grova verklighet och nya regler så som i 

Sverige det nya lagbrottet som infördes i 4 kap 1 a § BrB. Människohandel är den tredje 

största organiserade brottsligheten strax efter vapen och narkotikahandel i världen.
28

 Oftast 

utnyttjar handlarna personer som befinner sig i utsatta situationer, detta sker främst genom 

tvång eller genom bedrägerier samt missbruk av något slag.
29

 Dessa personer har oftast blivit 

utsatta för mycket våld och sexuella övergrepp men även genomgått psykiska trauman.
30

 Den 

internationella definitionen av människohandel som används av FN beskrivs enligt följande.  

 

”Människohandel innebär rekrytering, transport, överföring, hysande 

eller mottagande av personer genom hot eller bruk av våld eller andra 

former av tvång bortförande bedrägerier eller vilseledande, maktmissbruk 

eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller 

mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke med en 

person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna 

person. Utnyttjandet skall innebära åtminstone utnyttjande av andras 

prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller 

slavar eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor träldom eller 

avlägsnande av organ”.
31

 

 
  

                                                
25 Nationalencyklopedins uppslagsverk på internet om trafficking 

http://www.ne.se.kau.se:2048/kang/Trafficking.html (23/10-11).  
26 Kvinnojouren Höganäs hemsida på internet, fakta om trafficking 

http://www.kvinnorjourenhoganas.se/hoganasjouren.se/deafult.asp?id=2966 (22/10-11).  
27 Prop. – Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel 2009/10:152 s.13. 
28 Brottsoffermyndighetens hemsida på internet, fakta om människohandel 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2966 (22/10-11). 
29 Ecpats hemsida på internet, fakta om människohandel http://www.ecpat.se/index.php/om-

barnsexhandel/manniskohandel/vad-aer-manniskohandel (22/10-11). 
30 Ecpats hemsida på internet, fakta om barnsexhandel och människohandel http://www.ecpat.se/index.php/om-

barnsexhandel/manniskohandel/manniskohandlarna-och-offren  
 (22/10-11).     
31 Brottsoffermyndighetens hemsida på internet, fakta om människohandel 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2966 (22/10-11). 

http://www.ne.se.kau.se:2048/kang/Trafficking.html
http://www.kvinnorjourenhoganas.se/hoganasjouren.se/deafult.asp?id=2966
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2966
http://www.ecpat.se/index.php/om-barnsexhandel/manniskohandel/vad-aer-manniskohandel
http://www.ecpat.se/index.php/om-barnsexhandel/manniskohandel/vad-aer-manniskohandel
http://www.ecpat.se/index.php/om-barnsexhandel/manniskohandel/manniskohandlarna-och-offren
http://www.ecpat.se/index.php/om-barnsexhandel/manniskohandel/manniskohandlarna-och-offren
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2966
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Enligt FN:s beräkning kostar handel med människor för sexuella syften, mellan 5 och 9 

billioner dollar per år.
32

 Under 1900-talet började man diskutera begreppet människohandel i 

Sverige.
33

 De verksamheter som arbetade mot människohandel hade under den tiden ingen 

riktig definition som de följde efter, detta ledde till att arbetet försvårades. Samtidigt fördes 

det en internationell diskussion angående hur man skulle se på prostitution.
34

  

 

1.2 Syfte 
Mitt syfte är att kunna redogöra för bakgrunden till införandet av människohandelsbrottet i 4 

kap 1a § BrB. Främst genom att beskriva bakgrunden till varför man införde lagen och vilka 

förändringar som har skett, fram tills den nuvarande ordalydelsen av lagen.  Ett andra syfte 

som jag har är att redogöra för den gällande rätten kring brottet människohandel och hur den 

regleras i 4 kap 1a§ BrB. Det tredje och sista syftet som jag har är att belysa vad 

brottsofferjouren kan göra för brottsoffer i människohandel. Något som jag ser som ett 

problem, är att 4 kap 1a § BrB, har blivit ändrad ett antal gånger sedan den tillkom år 2002. 

Därför vill jag kunna undersöka varför den blivit det, vilka bakomliggande orsaker kan finnas 

och vilka delar är det som inte har fungerat som de skulle vid införandet av lagen. Eftersom 

den dåvarande regeringen år 2001 tillsatte en utredning angående att sexuallagstiftningen bör 

vara tydligare i den svenska rätten är det intressant att belysa vad som har lett fram till dagens 

ordalydelse. Eftersom begreppet brottsoffer inte räknas som rekvisit i lagen, är det intressant 

att lyfta fram bakgrunden till lagens tillkomst, men även till de ändringar som gjorts för att 

undersöka om det finns en tanke bakom varför man inte har gjort det. Jag vill även påvisa 

innebörden av att kunna ha kännedom av definitioner av brottsoffer, när man läser och tolkar 

4 kap 1a § BrB, om människohandel. Jag anser att kännedomen fungerar som ett verktyg vid 

tolkning av paragrafen och på så sätt hjälper till att visa på dess helhet. Därför har jag tryckt 

lite extra på just brottsofferdefinitionen i arbetet.  Utifrån mitt syfte utgår uppsatsen även ifrån 

sex frågeställningar.  

 

1. Vad har ändringarna i 4 kap 1a § BrB inneburit i praktiken?  

 

2. Vad har lett fram till ändringarna?  

 

3. Har man med ändringarna gett ett utrymme för en definition av ett brottsoffer i 

människohandel för sexuella ändamål?  

 

4. Kommer brottsoffret i människohandel för sexuella ändamål, få ett förstärkt skydd i och 

med ändringarna i 4 kap 1a § BrB? 

 

5. Vad kan brottsofferjouren göra för ett brottsoffer och särskilt för ett offer i människohandel 

för sexuella ändamål?  

 

6. Finns det några kännetecken och definitioner av ett brottsoffer i människohandel för 

sexuella ändamål? 

  

                                                
32 Brottoffermyndighetens hemsida på internet, fakta om sexuella övergrepp och våld (5/1-12) 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2966.  
33 Avelin Et al. – Rapport - En översyn av näringslivets insatser i Sverige beträffande människohandel.  s.4. 
34 Ibid.s.5. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2966


 
10/44 

1.3 Val av ämne 
Jag valde att skriva om människohandel för sexuella ändamål, ur ett brottsofferperspektiv, för 

att jag anser att många gånger hamnar offret i skym undan och då främst genom att den 

svenska människohandelsparagrafen behandlar endast gärningsmannen. Därför tycker jag att 

det är intressant att undersöka de förarbeten och ändringar som gjorts av den nuvarande 

paragrafen och dess ordalydelse, för att titta på vad som de innebär i praktiken. Eftersom alla 

kanske inte har samma bild av ett brottsoffer i människohandel för sexuella ändamål, tycker 

jag att det är intressant att kunna belysa några definitioner för att på så sätt kunna skapa en 

helhetsbild av brottsoffret och samtidigt kunna visa dess viktiga innebörd, när man ska tolka 4 

kap 1a § BrB. Samtidigt tyckte jag att det var en bra idé, att skriva om brottsoffer, då jag hade 

min praktik på brottsofferjouren södra Värmland. På så sätt kunde jag på ett givande och 

enkelt sätt knyta an min uppsats till deras arbete. 

 

1.4 Avgränsning 
Ämnet människohandel kan innefatta en mängd olika områden, så som gärningsmännen, 

transporten, verksamheten som helhet eller hur utbredd handeln med människor ser ut. Jag har 

valt att fokusera på brottsoffret i människohandel för sexuella ändamål. Jag har endast utgått 

ifrån 4 kapitlet 1a § BrB den svenska rätten, jag har alltså valt att utesluta den internationella 

rätten. Jag har även valt att undersöka bakgrunden till införandet och ändringarna i lagen, för 

att endast belysa just den specifika paragrafen. Jag har även valt att utgå från sex stycken 

frågeställningar. En utav frågeställningarna behandlar definitionen av ett brottsoffer, jag har 

därför valt att presentera några teorier och endast ta med Nils Christies, Heinz Leymann, 

Henrik Tham och Joel Best. Jag har således valt att utesluta sådana teorier som jag ansåg inte 

hade någon koppling till mitt arbete, sedan har jag även valt att utifrån definitionerna och den 

gällande rätten koppla dem tillsammans för att påvisa deras betydelse för varandra vid 

tolkning av lagtexten. 
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1.5 Juridisk metod och material 
Jag har valt att utgå från traditionell juridisk metod, främst genom att jag beskriver mitt ämne, 

jag går även igenom det nuvarande rättsläget och dess gällande rätt samt beskriver min egen 

uppfattning om det valda ämnet och dess innehåll. Jag har även valt att använda mig utav 

rättsdogmatiken vid författandet av mitt arbete, eftersom den används för att på ett enkelt och 

systematiskt sätt tolka rättsregler under nyttjande av exempelvis juridiska arbeten eller 

lagregler.
35

 Utgångspunkten i arbetet har varit att utgå ifrån 4 kap 1a § BrB, och dess 

ändringar. Jag har även valt att ta med relevant praxis både före och innan ändringarna av 

paragrafen, för att kunna få ett djup i uppsatsen. Jag har även valt att utgå från olika 

brottsofferdefinitioner, för att visa att det är viktigt att kunna känna till definitionerna innan 

man tolkar lagtexten. Detta vet jag är mera rättspolitiskt än juridiskt, dock anser jag att den 

grundläggande informationen och vetskapen man får av kopplingen mellan dem, är mycket 

relevant för hela arbetet. Huvudfokuset har dock alltid varit att besvara mina frågeställningar 

utifrån den gällande rätten. Informationen till arbetet är hämtad från relevant litteratur samt 

relevant offentligt tryck som behandlar människohandel.  

 

1.6 Disposition 
Jag har valt att i det första kapitlet beskriva mina syften med uppsatsen, sedan också vilka 

avgränsningar och inriktningar jag valt, sedan har jag även gjort en presentation av 

bakgrunden till människohandeln samt vilken metod och material jag använt mig av vid 

författandet av arbetet.  

 

I det andra kapitlet har jag skrivit om bakgrunden till den svenska människohandelsparagrafen 

i 4 kap 1a § BrB, där jag har tagit med de olika propositionerna som är paragrafens grund. Jag 

presenterar även själva lagbestämmelsen, hur den var författad innan ändringarna och efter 

dem.  

 

I det tredje kapitlet har jag valt att beskriva den praxis som finns på området, både före och 

efter ändringarna.  

 

I det fjärde kapitlet har jag skrivit om själva begreppet människohandel för sexuella ändamål 

och presenterat olika brottsoffer definitioner och dess kännetecken, den bild som man har av 

ett brottsoffer spelar en mycket stor roll vid tolkning av lagen enligt min egen uppfattning.  

 

I det femte kapitlet har jag skrivit om brottsofferjouren södra Värmland och vad de kan göra 

för en person som fallit offer för människohandel.  

 

I det sjätte kapitlet har jag skrivit min analys och mina resultat, samt svar på mina 

frågeställningar. 

 

I det sjunde kapitlet har jag skrivit mina reflektioner kring slutsatsen och svaren, men också 

även kring arbetet i sig och människohandelsparagrafen som sådan.  

 

I det åttonde och sista kapitlet har jag skrivit min källförteckning över den litteratur och de 

källor som jag har använt mig utav vid författandet av arbetet.  

                                                
35 Nationalencyklopedins uppslagsverk på internet, fakta om rättsdogmatik - http://www.ne.se/rättsdogmatik 

 (3/11-11). 

http://www.ne.se/r�ttsdogmatik
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2. Bakgrund till den gällande rätten beträffande BrB 4 kap 1a § 
 I den svenska rätten har motiven för en kriminalisering av sexualbrott skiftat, lika så har dess 

omfattning gjort under tiden. Under historiens gång har sexualbrott ansetts vara kränkande 

endast mot äran och den kollektiva friden, dock under 1800-talet ändrades den synen till att 

omfatta att en våldtäkt kränker kvinnans egna frihet i ett sexuellt avseende. Idag gäller ett 

sådant brott mot en enskild person.
36

 Året 1965 infördes brottsbalken i den svenska rätten, i 

och med det flyttades våldtäktsbrottet och liknande sexuella övergrepp från kapitlet frihets- 

och fridsbrott till kapitlet som behandlade sedlighetsbrott. Syftet med bytet var att ge ett 

straffrättsligt skydd till barn, men trots att lagen stärktes betraktades våldtäkten som 

mildrande om den hade skett inom ett äktenskap.
37

  År 1984 genomfördes en reform som 

ledde till ändringar i brottsbalkens sjätte kapitel beträffande sexualbrott. Man skippade då 

begreppet sedlighetsbrott och stadgade istället bland annat att kvinnor får själva bestämma 

över sin egna sexualitet och tvång till sexuell handling ansågs vara en grov kränkning av den 

personliga integriteten.
38

  

 

I december 1997 valde den dåvarande regeringen att rikspolisstyrelsen skulle undersöka hur 

omfattningen såg ut, när det gällde handel med kvinnor i Sverige, samt mellan Sverige och 

andra länder och vad man kunde göra för att förebygga och bekämpa kvinnohandeln.
39

 År 

1998 tillsattes en straffrättslig kommitté för att se över bestämmelserna angående sexualbrott i 

brottsbalkens sjätte kapitel.
40

 Det kommittén ville lyfta fram, var att den införda lagstiftningen 

skulle bidra med att förstärka uppfattningen gällande sexuella övergrepp samt konstatera att 

den personliga självbestämmanderätten och den sexuella integriteten är grundläggande 

skyddsintressen.
41

 Ändamålet med kriminaliseringen av sexuella övergrepp var att motverka 

brottet men även den skulle kunna följa de allmänna värderingar som den breda allmänheten 

besatt.
42

 Med detta menades det att lagstiftaren inte ska lägga sig i individens sexuella 

aktiviteter utan det åsyftas att lagstiftaren får lägga sig i om det förekommer något tvång eller 

om det handlar om barn under 15 års ålder.
43

 Kommittén betonade att alla sexuella övergrepp 

innebar en förnärmelse för offret och att lagstiftaren måste visa detta på ett tydligt sätt.
44

 

Kommittén kom fram till att det sjätte kapitlet borde återuppstå i ett nytt kapitel i brottsbalken 

och att det skulle stadgas regler kring straffansvar för handel med människor samt med barn 

för sexuella ändamål.
45

 De ville även införa, att kravet på dubbel straffbarhet för sådana brott 

som är begångna utomlands inte ska gälla människohandel eller sexualbrott för de individer 

som är under arton års ålder.
46

 De kom även fram till att man skulle införa två bestämmelser 

som gällde straffansvar för människohandel för sexuella ändamål. ”Ett brott för handel med 

vuxna med maximistraff åtta år och ett brott för handel med barn med maximistraff tio år.”
47

   

 

  

                                                
36 SOU - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor 2001:14. s.102. 
37 Ibid. s.102. 
38 Ibid. s.103. 
39 Prop. – Straffansvar för människohandel 2001/02:124. s.14. 
40 SOU - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor 2001:14. s.12. 
41 Ibid. s.103. 
42 Ibid. s.103-104. 
43 Ibid. s.104. 
44 Ibid. s.105. 
45 Ibid. s.12.  
46 Ibid. s.12. 
47 Prop. – Straffansvar för människohandel 2001/02:124. s.7. 
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Kommittén kom även fram till att sexuella övergrepp alltid leder till en kränkning.
48

 Under 

året 2000 estimerade riskpolisstyrelsen att ungefär 200 till 500 kvinnor föll offer för handel i 

Sverige.
49

 Något annat som riskpolisstyrelsen kunde konstatera vara att under året 1995 och 

framåt till år 2000, var begreppet människohandel helt okänt.
50

  

 

 År 2001, mynnade utredningarna ut i en proposition 2001/02:124 - Straffansvaret för 

människohandel. Målet med propositionen var att ”förstärka det straffrättsliga skyddet mot 

sådan handel med människor som syftar till att de skall utnyttjas för sexuella ändamål.”
51

 

Genom denna proposition ville de införa ett nytt brott i brottsbalken nämligen 

människohandel för sexuella ändamål. Propositionen skapade ett steg i rätt riktning för att 

kriminalisera människohandel.
52

 Lagen skulle få sin definition enligt följande:  

”Den som i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga 

tvång, vilseledande eller något annat sådant otillbörligt medel förmår 

någon att bege sig eller låta sig transporteras till ett annat land i syfte att 

personen där skall utsättas för brott enligt 6 kap, 1,2,3 eller 4 §, utnyttjas 

för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella 

ändamål, döms för människohandel för sexuella ändamål till fängelse i 

lägst två och högst tio år. För människohandel för sexuella ändamål döms 

också den som tar emot, transporterar eller inhyser en person som kommit 

till ett land under de förhållanden som anges i första stycket, om det sker 

med användande av sådant otillbörligt medel och i sådant syfte som anges 

där” 

”Den som begår en gärning som avses i första eller andra stycket mot en 

person som inte har fyllt arton år skall dömas för människohandel för 

sexuella ändamål även om inte olaga tvång, vilseledande eller något 

annat sådant otillbörligt medel använts, är ett brott som avses i första 

styckena mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.”
53

 

 

Regeringen ville genomföra detta lagförslag i brottsbalken, på grund utav att kunna få till en 

kriminalisering av människohandel för sexuella ändamål.54 Den då nya införda bestämmelsen 

i brottsbalken skulle innefatta rekvisitet där en individ tas in i ett annat land mot sin vilja för 

att där bli sexuellt utnyttjad, dock skulle den även innefatta situationer där individen blir 

vilseledd. Regeringen hade vidare valt att följa definitionen av människohandel från FN:s 

konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet om förebyggande, bekämpande 

och bestraffande av handel med människor.
55

  

 
  

                                                
48 Prop. – Straffansvar för människohandel 2001/02:124. s.39. 
49 Ibid. s.15. 
50 Ibid. s.15. 
51 Ibid. s.1. 
52 Ibid. s.1. 
53 Prop. – Straffansvar för människohandel 2001/02:124. s.4-5. 
54 Ibid. s.20. 
55 Ibid. s.22. 
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Brottet människohandel antogs den 1 juli år 2002, då valde man att benämna brottet som 

människohandel för sexuella ändamål. För att ett straffansvar skulle utgå enligt lagen, var det 

viktigt att vilseledande eller olaga tvång eller liknande otillbörligt medel hade används för att 

utnyttjat någon för sexuella ändamål, dock gällde detta inte de individer som var under 18 års 

ålder. Brottet tog sikte på att behandla sådan handel med människor som skulle utsättas för 

sexuella ändamål. Straffet för människohandel skulle vara som lägst 2 års fängelse och som 

högst tio år, dock om brottet ansågs som mindre grovt skulle man få fängelse i högst 4 år.
56

  

 

Brottsbeskrivningen ändrades i och med propositionen 2003/04:111 – Ett utvidgat 

straffansvar för människohandel, och där brottet då benämndes som människohandel,
57

 den 

ändrade straffbestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2004.
58

 Genom propositionen 

2003/04:111- Ett utvidgat straffansvar för människohandel, ville man från regeringens sida 

förstärka det skydd som fanns mot människohandel, de ville att bestämmelsen i 4 kapitlet 1a § 

brottsbalken skulle innefatta människohandel som inte är gränsöverskridande men även sådan 

människohandel som inte bara tar sikte på sexuellt utnyttjande utan även tar sikte på 

tvångsarbete. En annan åtgärd som regeringen föreslog var att kriminalisera förberedelser och 

stämpling samt underlåtenhet.
59

 I propositionen framgick det att lagen om förbud mot köp av 

sexuella tjänster, har varit av betydande vikt för att minska antalet människohandelsbrott i 

Sverige enligt rikskriminalpolisen. Dock fungerade denna lagstiftning inte som ett fullt 

avskräckande exempel, då det fortfarande fanns personer som var villiga att köpa sexuella 

tjänster av utnyttjade kvinnor.
60

 Det framgick även att brottet människohandel innehöll ett 

antal komponenter, så som kampen mot organiserad brottslighet, mänskliga rättigheter, 

fattigdom samt sociala skillnader med flera. Regeringen konstaterade att om man ska kunna 

komma åt handeln med människor måste ett samarbete ske mellan de berörda länderna samt 

ett övergripande samarbete med berörda organisationer och myndigheter.
61

  

 

Något annat som är anmärkningsvärt med propositionen var det faktum att varför man väljer 

att ändra paragrafens utformning och dess ordalydelse samt stärka den, beror på att 

människohandel inte kunde bekämpas på nationell nivå utan det kunde bara ske på 

internationell nivå. Sverige har under en tid bedrivit ett arbete på den internationella arenan 

beträffande bekämpning av människohandeln.
62

 

 

Några av orsakerna till varför man hade valt att genomföra vissa ändringar i BrB 4 kapitlet 1a 

§, var att utifrån det gällande FN protokollet och EU:s rambeslut beträffande människohandel, 

var vissa delar ur dem inte kriminaliserade enligt den svenska rätten. Man var därför tvungen 

att genomföra ett antal ändringar i paragrafens omfattning av kriminalisering samt för att 

genomföra EU:s rambeslut krävdes det att straffskalorna i paragrafen ändras till att bli 

tillämpliga.
63

 De konstaterade att i den svenska rätten, tog man inte i beaktande hela 

människohandelns karaktär. De bestämmelser som fanns i den svenska rätten som är 

tillämpbara på människohandelsbrottet är ofta beroende av någon annan paragraf.
64

 

                                                
56 Prop. – Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel 2009/10:152. s.12-13. 
57 Prop. – Ett utvidgat straffansvar för människohandel 2003/04:111. s.64. 
58 Ibid. s.1. 
59Ibid. s.1. 
60 Ibid. s.8. 
61 Ibid. s.9. 
62 I och med Sveriges ordförandeskap i EU, var frågan om bekämpning av människohandel deras högsta prioritet 

år 2001. Prop. – Ett utvidgat straffansvar för människohandel 2003/04:111. s.25. 
63 Prop. – Ett utvidgat straffansvar för människohandel 2003/04:111. s.30. 
64 Ibid. s.30. 
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Året 2005 fick Sverige till stånd olika samverkans åtgärder, åtgärderna var aktuella mellan 

åren 2005 och 2007 som senare blev starten för regionala resursteam och samverkansplaner 

för de berörda myndigheterna. Dessa initiativtaganden ledde till att man kunde konstatera att 

det stöd som brottsoffret fick vid hans eller hennes återvändande fas var åsidosatt.
65

  

År 2006 valde det svenska utrikesdepartementet, att utse en ambassadör för människohandel 

och endast två år senare, började man arbetet med de handlingar som ingår i den nuvarande 

regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.
66

  

 

År 2009 kom propositionen 2009/10:153- Ett utvidgat straffansvar för människohandel. Där 

bland annat det framkom att Sverige har under lång tid prioriterat frågan kring bekämpandet 

av människohandel. En utav de viktigaste målen är att man får en effektiv och ändamålsenlig 

kriminalisering av människohandel. En kriminalisering leder till att man skulle få ett 

komplement till det förebyggande arbetet. Eftersom människohandeln består av ett antal 

sammansatta problem och frågor kring mänskliga rättigheter, fattigdom, sociala och 

ekonomiska skillnader, med mera, krävs det att ett samarbete finns mellan ursprungsländerna 

och transit samt destinationsländerna. 
67

 I och med att människohandeln innefattar en mängd 

olika förfaranden där gärningsmannen eller männen har som syfte att utnyttja offret, måste 

kriminaliseringen innehålla ett antal situationer i flera led. På grund utav legalitetsaspekter 

ställs det höga krav på hur man utformar straffbestämmelsen.
68

 Den dåvarande 

straffbestämmelsen hade år 2009, varit ikraft i sju år och på grund utav den korta verksamma 

tiden, finns det endast ett fåtal rättsfall som behandlar prostitution och att offret ska 

utnyttjas.
69

  

 

Den tillsatta utredningen som genomfördes i och med propositionen ledde fram till tanken om 

att man borde ändra straffbestämmelsen så att det straffrättsliga skyddet stärks. Ett antal 

myndigheter, bland annat åklagarmyndigheten och rikskriminalpolisen har påpekat att 

straffbestämmelsen har varit krånglig och svårbegriplig och har lett till att sådana förfaranden 

som skulle ses som människohandelsbrott istället setts som koppleribrott.
70

  

 

Propositionens syfte var att kunna skapa en mera tydlig brottsbeskrivning. Genom att man 

skapar en tydligare beskrivning kunde man effektivisera straffbestämmelsen och samtidigt 

förstärktes det straffrättsliga skyddet.
71

 Den huvudsakliga ändringen som genomfördes i och 

med propositionen år 2009, var att kontrollrekvisitet togs bort. Kontrollrekvisitet har förut 

inneburit att gärningsmannen har tagit kontroll över offret. Sedan har man också valt att ta 

bort den dubbla straffbarheten som finns. Den har haft som funktion att en svensk domstol 

kan döma över människohandel som har blivit begånget i ett annat land.
72

  
  

                                                
65 Avelin Et al. – Rapport - En översyn av näringslivets insatser i Sverige beträffande människohandel 2011, s.5. 
66 Ibid. s.5. 
67 Prop. – Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel 2009/10:152. s.9. 
68 Ibid. s.13. 
69 Ibid. s.13. 
70 Ibid. s.13. 
71 Ibid. s.1. 
72 Ibid. s.1. 
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2.1 Kontrollrekvistitet och dess kritik 
Kontrollrekvisitet innebär i vilken omfattning som gärningsmannen har haft kontroll över 

offret genom hans eller hennes handelsåtgärder.
73

 Den kritik som förts på området har handlat 

om kontrollrekvisitet som infördes år 2004, i och med att verksamma myndigheter på området 

yttrat sig finner de man borde överväga att förändra straffbestämmelsens utformning.
74

 Vidare 

framgår det att rekvisitet har skapat ett tillämpningsproblem i mål där brottsoffren har varit 

barn, på pekar Åklagarmyndigheten.
75

 En annan del av kritiken mot kontrollrekvistitet har 

riktats mot själva kravet på kontrollrekvisitet och de otillbörliga medlen genom att de i 

praktiken leder till praktiskt taget samma faktiska handling.
76

 Vidare hade lagrådet påpekat att 

kontrollrekvisitet var oklart formulerat och hade medfört svårigheter vid en tillämpning av 

rekvisitet, trots att de menade att rekvisitet var tvunget att finnas till, för att inte vilseleda vid 

tillfälliga kontakter.
77

 

 

Så här beskrivs tolkningen av kontrollrekvisitet av åklagarmyndigheten i deras rapport från 

februari 2007: 

”Det poängteras emellertid att också att kravet på kontroll inte bör ställas 

alltför högt, utan att det bör vara tillräckligt att kontrollen är av ”faktisk 

art” även om den även kan vara av ”rättslig art”. Den kontroll eller ”det 

maktförhållande” som avses bör också kunna vara ”av ett mer begränsat 

slag”. Det bör dock krävas att offret står under ett tryck som är av 

allvarlig betydelse för honom eller henne, och för hans eller hennes 

förmåga att förändra sin situation. Det skall därmed röra sig om ”sådana 

situationer av påtagligt underläge som typiskt sett krävs för ett 

förverkligande av brottsplanen”. Gärningsmannen skall ”ha ett påtagligt 

inflytande över offrets agerande”.
78

 

Man valde att införa ett kontrollrekvisit, för att brottet människohandel inte skulle medräknas 

vid varje felriktad kontakt som togs med ett så kallat utnyttjandesyfte. Tanken var att 

straffansvaret skulle syfta på de handelsåtgärder som medför ett utnyttjande av ett offer 

genom kontroll.
79

 Utifrån den aspekten att kontrollrekvisitet tas bort från lagparagrafen, 

innebär det att själva brottet kommer att tidigareläggas.
80

 ”En förutsättning för att det 

efterföljande utnyttjandet är någon slags kontroll över offret. Den svenska straffbestämmelsen 

bör därför bygga på ett krav på att kontroll över offret uppnås eller att en sådan redan 

uppnådd kontroll överförs. Det bör krävas ett orsakssamband mellan åtgärden och 

uppkomsten av kontroll över offret.”
81

  

 

 

                                                
73 Prop. – Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel 2009/10:152. s.1. 
74 Ibid. s.13. 
75 Ibid. s.16. 
76 Ibid. s.19. 
77 Ibid. s.18. 
78 Åklagarmyndigheten – Rapport 2 Människohandel (för sexuella ändamål) – möjligheter och svårigheter vid 

rättstillämpningen – RättsPM 2007:2 Utvecklingscentrum Stockholm, feburari 2007. s.25-26. 
79 Prop. – Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel 2009/10:152. s.18. 
80 Ibid. s.19. 
81 Prop. – Ett utvidgat straffansvar för människohandel 2003/04:111. s.50. 
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2.2 Lagbestämmelsen 

2.2.1 Den förra bestämmelsen BrB 4 kap 1a § 
Det är viktigt att man har i åtanke att människohandelsbrottet har blivit avgränsat och 

utformat utifrån internationella bestämmelser som Sverige ska följa.
82

 Regeringens 

utgångspunkt i övervägandet att ändra straffbestämmelsen har varit, att få till en 

brottsbeskrivning som är både klar och avgränsande. Begreppen som används i bestämmelsen 

måste vara avsedda för de tänkta situationerna, dock är den främsta orsaken till ändringarna i 

bestämmelsen att stärka det straffrättsliga skyddet och effektivisera tillämpningen.
83

  

 

Den förra bestämmelsen lydde enligt: 

”Den som i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga tvång 

eller vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med 

något annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser, 

tar emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en person, i syfte att 

personen skall 1. Utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 §, 

utnyttjas för sexuella ändamål. 2. Utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete 

eller annat sådant tvångstillstånd, 3. Utnyttjas för avlägsnande av organ 

eller 4. På annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den 

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

år. Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket, 1. 

Till annan för över kontrollen över en person, eller 2. Från annan tar 

emot kontrollen över en person. Den som begår en gärning som avses i 

första stycket mot en person som inte fyllt arton år skall dömas för 

människohandel även om inte något otillbörligt medel som anges där har 

använts. Är brottet som avses i första- tredje styckena mindre grovt döms 

till fängelse i högst fyra år.”
84

 

Det förslag som regeringen ville, skulle ersätta den gamla ordalydelsen i straffbestämmelsen 

genom propositionen 2009/10:152 är följande:  

”Den som i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, 

vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat 

sådant otillbörligt medel, rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller 

tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella 

ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan 

verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för 

människohandel till fängelse i lägst två år högst tio år”  

”Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som 

inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant 

otillbörligt som anges där har använts” Är ett brott som avses i första 

eller andra stycket mindre grovt döms till fängelse i högst fyra år”85 I 

propositionen framgår det att regeringen och riskdagen inte behöver 

genomföra några ändringar i lagstiftningen, för att kunna tillgodose de 

                                                
82 Prop. – Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel 2009/10:152. s.14. 
83 Ibid. s.14. 
84 Ibid. s.6. 
85 Prop. – Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel 2009/10:152. s.6. 
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åtgärder som ska genomföras i och med konventionen om förebyggandet 

av människohandel.
86  

 

2.2.2 Den nuvarande bestämmelsen 4 kap 1a § BrB 
Så här säger den nuvarande lagparagrafen:  

”Den som, i annat fall än vad som avses i 1 §, genom olaga tvång, 

vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat 

sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller 

tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella 

ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan 

verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för 

människohandel till fängelse i lägst två år och högst tio år. Den som begår 

en gärning som avses i första stycket mot en person som inte fyllt arton år 

döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel har 

använts. Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, 

döms till fängelse i högst fyra år.”
87

 

Den största skillnaden mellan den nuvarande och den första ordalydelsen av paragrafen 

handlar om att offret ska exploateras för sexuella ändamål. Dock gäller samma straffsatser för 

brottet. Undersöker man de båda paragraferna ytterligare kan man ytterligare se att de skiljer 

sig ifråga kring otillbörliga medel.  

 

Det har anförts lagkommentarer angående tolkningen av bestämmelsen, enligt följande: ”En 

skillnad görs mellan människosmuggling vilken utgör ett brott mot staten och beskrivs i 20 

kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) och för vilken en bedömnings grund utgörs av att den 

sker i organiserade former och det i denna paragraf upptagna brottet människohandel som 

utgör ett brott mot en person i syfte att exploatera offret på något vis. Människosmugglingen 

kan däremot utgöra ett led i människohandel och brottet anses vara fullbordat i och med att 

gärningsmannen tar kontroll över sitt offer i syfte att göra något som står beskrivet i 

paragrafens punkter.” 
88

  

                                                
86 Ibid. s.33. 
87 Lag 2010:371. 
88 Lagkommentar till BrB 4 kap1a §. 
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3. Praxis 

3.1 Praxis innan ändringarna mål nr B 626-06  
Detta rättsfall är hämtat från Göta hovrätt och gäller ett överklagat domslut från Norrköpings 

tingsrätt den 13 juni 2006, beträffande människohandel och koppleri.
89

 Den första tilltalade 

var N.I. och han var bosatt i Norrköping, men medborgare i Serbien och Montenegro, åtalad 

för människohandel.
90

 Den andra tilltalade var E.S. och han var bosatt i Göteborg, åtalad för 

koppleri.
91

 I detta fall var det 17 stycken personer som stod åtalade, jag har valt att endast ta 

med två utav dessa 17 personer, eftersom jag tycker att dessa två beskriver det jag vill få fram 

i min framställning. Åklagaren hade valt att ändra de åtalade N.I. och E.S. 

gärningsbeskrivning enligt följande:  

”[N.I.] och [E.S.] har den 8 april 2005 i Göteborg och Norrköping 

gemensamt och i samförstånd med utnyttjande av [M:s] utsatta belägenhet 

otillbörligen mot en ersättning av 5000 kr, tagit emot, transporterat och 

inhyst [M.], varigenom de tagit kontroll över henne i syfte att hon skall 

utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas 

för sexuella ändamål. Som ett led häri har de gemensamt och i 

samförstånd tagit hand om [M:s] ID handling och gömt den. [N.I.] och 

[E.S.] har sedan gemensamt och i samförstånd behållit kontrollen över 

[M.] och därvid främjat och på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjat 

[M.] fram till den 11 april 2005 i Norrköping och i Linköping mot 

ersättning haft sexuella förbindelser- eller beretts möjlighet därtill- vid 

upprepade tillfällen – dels genom att sålunda mot ersättning ta emot, 

transportera och inhysa [M.]- dels genom att förmedla eller låta förmedla 

kontakter mellan [M.] och köpare av sexuella tjänster- dels genom att 

transportera [M.] till köpare av sexuella tjänster”.
92

 

De lagrum som då blir aktuella i detta fall är 4 kap 1a § BrB och 10 § men också 23 kap 4 § 

BrB.
93

 De båda åtalade N.I. och E.S. hade valt att bestrida dessa ändringar.
94

 I 

förundersökningen som gjordes har M. nekat till anklagelserna att hon skulle ha prostituerat 

sig och samtidigt blivit utnyttjad. Detta motsäger vad som de båda åtalade N.I. och E.S. har 

lämnat för uppgifter nämligen att de skulle ha ordnat med kunder åt M.
95

 Det hade även 

framkommit att M. inte kunde kommunicera på svenska, och att hon heller inte hade några 

pengar att röra sig med, till detta hör också att hon inte visste att prostitution var olagligt i 

Sverige.
96

 

”Vid tingsrätten angavs i gärningsbeskrivningen att [N.I.] och [E.S.] från 

annan tagit emot kontrollen över [M.], med hänsyn till att den, från vilken 

kontrollen skulle ha mottagit eller överförts, av tingsrätten inte ansågs ha 

haft full kontroll över [M.] och således inte heller kunde överlämnat 

denna, ansåg tingsrätten att det redan på denna grund inte var möjligt att 

döma [N.I.] och [E.S.] för människohandel, åklagaren har i hovrätten 

                                                
89 Praxis från Göta hovrätt mål nr B 626-06. s.1. 
90 Ibid. s.1. 
91 Ibid. s.2. 
92 Ibid. s.5-6. 
93 Ibid. s.7. 
94 Ibid. s.6. 
95 Ibid. s.13. 
96 Ibid. s.13. 
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justerat gärningsbeskrivningen och påstår numera att [N.I.] och [E.S.] 

tagit, och även behållit kontrollen över [M.]. Frågan i hovrätten blir 

därför främst om situationen varit sådan att [N.I.] och [E.S.] haft den, för 

att dömas för människohandel, nödvändiga kontrollen över [M.].”
97

 

 

För att ett sådant brott som människohandel ska kunna fullbordas, måste ett utnyttjande ha 

förekommit, sedan om offret har gått med på det eller inte, har ingen rättslig relevans för att 

man ska kunna utdöma ett straffansvar för brottet, detta i enlighet med propositionen 

2003/04:111 på sidan 60.
98

 

 

Domen som föll mot N.I. i hovrätten blev den att han dömdes för människohandel enligt 4 

kap 1a § 2st 1p BrB. Utifrån det att ”hovrätten ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen endast 

på det sättet att hovrätten dels såvitt avser åtalet enligt åtalspunkt 5 i tingsrättens domsbilaga 

1 bedöma gärningen som människohandel.”
99

 Den påföljd som N.I. fick var fängelse i tre år 

och två månader, för all den brottslighet han hade genomfört.
100

 

 

Domen som föll mot E.S. i hovrätten blev den att han dömdes för människohandel enligt 4 

kap 1a § 2st 1p BrB. Utifrån det att ”hovrätten ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen endast 

på det sättet att hovrätten dels såvitt avser åtalet enligt åtalspunkt 5 i tingsrättens domsbilaga 

1 bedömer gärningen som människohandel.”
101

 Den påföljd som E.S. fick var fängelse i två 

år och två månader, för all den brottslighet som han genomförde.
102

 

 

3.2 Praxis efter ändringarna mål nr B 111-12 3 
Rättsfallet är hämtat från Hovrätten över Skåne och Blekinge med mål nr B 111-12 och gäller 

ett överklagat avgörande från Helsingborgs tingsrätt den 28 december 2011, med mål nr B 

4188-1 gällande människohandel med mera. Denna praxis gäller efter att de nya ändringarna i 

lagparagrafen genomfördes. Den tilltalade var C.D. medborgare i Rumänien. De två 

målsägande är sekretessskyddade och benämns därför som målsägande A och B.
103

 Hovrätten 

har i sin dom valt att ändra tingsrättens dom och valde istället att se åtalspunkt 1 som grovt 

koppleri enligt 6 kap 12 § 3st BrB och valde också att sätta ned C.D:s skadestånd till 

målsägande A och B vardera 20 000 kr, jämte ränta på vardera belopp, annars gällde 

tingsrättens dom.
104

  

 

  

                                                
97 Praxis från Göta hovrätt mål nr B 626-06. s.12. 
98 Ibid. s.13. 
99 Ibid. s.4. 
100 Ibid. s.4. 
101 Ibid. s.4. 
102 Ibid. s.4. 
103 Praxis från Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 111-12. s.1. 
104 Ibid. s.1. 
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Den andra mannen som stod tilltalad var B.M. också han medborgare i Rumänien, åtalet var 

gällande människohandel. Likaså här, är de båda målsägande sekretessskyddade och kommer 

att benämnas som målsägande A och B.
105

 Hovrätten har i sin dom valt att också i detta fall, 

ändra tingrättens dom genom att se gärningen som koppleri enligt 6 kap 12 § 1st BrB. Och 

valde att straffet ska ändras till 10 månader samt att både B.M. och C.D, solidariskt ska utge 

13 000 kr för förverkat värde av utbyte av brott. Sedan valde de också att döma att de både 

målsägande A och B:s skadeståndstalan skulle ogillas.
106

 

 

Åklagaren hade yrkat att hovrätten skulle döma C.D. till ett längre straff än vad tingsrätten 

tidigare hade gjort. Vidare yrkade han att B.M. skulle dömas av hovrätten för människohandel 

och tillsammans med C.D. betala 13 000 kr.
107

 

 

Den tilltalade C.D. yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet mot honom gällande 

människohandel och istället åtala honom för koppleri och att hans fängelsestraff skulle 

sänkas, samt att målsägandes skadeståndsyrkanden skulle lämnas utan bifall.
108

 Den andra 

tilltalade B.M. yrkade att hans åtal skulle ogillas i sin helhet och precis som C.D. skulle 

målsägandes skadeståndsyrkanden lämnas utan bifall. Han yrkade även att hovrätten skulle 

göra den bedömningen att hans gärning skulle betraktas som medhjälp till människohandel, 

mindre grovt och att straffet skulle bli villkorlig dom med samhällstjänst eller att 

fängelsestraffet skulle sänkas.
109

 

 

Gällande åtalet om människohandel har hovrätten använt sig utav samma utredning som 

tingsrätten gjort.
110

 I gärningsbeskrivningen hade åklagaren förklarat för hovrätten att hon ej 

ifrågasätter att de båda målsägandena A och B har under den tiden de befunnit sig i B.M:s 

lägenhet, har haft möjlighet att lämna lägenheten, dock framgick det att deras möjlighet var 

väldigt begränsad och att de ej hade några pengar samt att de ej kunde kommunicera på det 

svenska språket.
111

  

 

Vid åtalet till C.D. valde hovrätten att följa tingsrättens bedömning att vid de nya anförda 

skälen, kunde de konstatera att C.D. hade agerat objektivt enligt vad som framkommit i 

åklagarens gärningsbeskrivning. 
112

 Vid åtalet mot B.M. har B.M. hävdat att han ej visste om 

att de båda målsäganden A och B, skulle prostituera sig. Detta resonemang anses inte som 

trovärdigt då B.M. och C.D. haft flitig kontakt med varandra.
113

 

 

I hovrättens bedömning hade de en bestämt åsikt ”att det är inte ställt utom rimligt tvivel att 

[B.M.] varit införstådd med vad som föregick målsägandenas ankomst till Sverige och på 

vilka villkor de reste hit”
114

. Åklagaren ville att de båda tilltalade skulle dömas för 

människohandel.
115

 Hovrätten hade kommit fram till, att det inte kan styrkas att B.M. förstod 

de vilseledande ekonomiska förmåner som de båda målsägandena A och B hade fått för resa 

till Sverige. På grund utav det kunde de inte döma honom för människohandel eller för 

                                                
105 Praxis från Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 111-12. s.3. 
106 Ibid. s.3. 
107 Ibid. s.5. 
108 Ibid. s.5. 
109 Ibid. s.5. 
110 Ibid. s.5. 
111 Ibid. s.6. 
112 Ibid. s.6. 
113 Ibid. s.6. 
114 Ibid. s.7. 
115 Ibid. s.7. 
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medhjälp till människohandel, det är däremot styrkt att han varit medveten om att han haft 

och förmedlat kontakter mellan olika män som köpt sexuella förbindelser, vilket ledde till 

straffansvar för koppleri.
116

 

 

Målsäganden A har berättat att de båda målsägandena, hade kunnat förhandla med C.D. 

angående den ersättning som skulle utgå till dem samt att C.D. om han ville, kunde de ersätta 

honom för biljetterna till Sverige. Dock stod det klart att C.D. hade vilselett de båda 

målsägandena A och B angående prostitutionen. Detta är inte tillräckligt för att C.D. skulle 

kunna dömas för människohandel.
117

 ”För att straffansvar för människohandel ska komma 

ifråga krävs nämligen att det ska ha uppstått ett maktförhållande mellan gärningsman och 

offer och att gärningsmannen, genom sina åtgärder bemästrar offrets fria och verkliga vilja. 

Omständigheterna ska vara sådana att offret inte har något annat verkligt eller godtagbart 

alternativ än att underkasta sig gärningsmannens vilja”.
118

 

Hovrätten gjorde den bedömningen, att det inte har funnits något maktförhållande mellan 

gärningsmannen och offren, men de har utsatts för ett utnyttjande och behandlats på ett 

oacceptabelt sätt, de har dock ”haft ett verkligt och godtagbart alternativ till att underkasta 

sig gärningsmannens vilja, nämligen att ge sig iväg vilket alternativ de också har använt sig 

av så snart det stod klart för dem att de inte skulle få någon betalning och utan invändningar 

från [C.D.] eller [B.M.], samt i förlitan på att de på något sätt skulle ordna hjälp att ta sig till 

Rumänien”.
119

 Dock ser hovrätten att C.D:s koppleribrott har inslag av människohandel men 

det kunde inte ses som människohandel trots att han har utnyttjat målsäganden på hänsynslöst 

sätt.
120

  

”Hovrätten anser att det grova koppleri som [C.D.] har gjort sig skyldig 

till har ett straffvärde motsvarade två års fängelse. Redan det höga 

straffvärdet innebär att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. 

Det saknas skäl att vid straffmätningen avvika från straffvärdet”.
121

  

”Det koppleribrott [B.M.] gjort sig skyldig har enligt hovrättens 

bedömning ett straffvärde motsvarande fängelse i nio månader. Med 

hänsyn till brottets art och dess relativa höga straffvärde kan annan 

påföljd än fängelse inte komma ifråga. Det saknas skäl att vid 

straffmätningen avvika från straffvärdet”.
122

 

  

                                                
116 Praxis från Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 111-12. s.8. 
117 Ibid. s.8. 
118 Ibid. s.8. 
119 Ibid. s.9. 
120 Ibid. s.10. 
121 Ibid. s.10. 
122 Ibid. s.10. 
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4. Människohandel för sexuella ändamål och dess brottsoffer 
Av alla de individer som faller offer för människohandel, är cirka sju av tio flickor eller 

kvinnor, hälften av dessa är barn. Undersöker man närmare, kan man tydligt se att åtta av tio 

utnyttjas inom sexindustrin.
123

 Oftast kommer offren från fattiga delar av världen, så som 

Sydostasien, Ryssland och Östeuropa med flera.
124

 Människohandeln existerar på grund utav 

de ojämna maktfördelningarna mellan de sociala och ekonomiska situationer som finns, men 

även krig och politik bidrar till handeln.
125

 Handeln är beroende av den stora efterfrågan som 

figurerar kring sexhandel.
126

 Eftersom internet, har blivit en stor del av människors vardag, 

sker de flesta utbuden av sexköp där. Oftast brukar handlarna rekrytera offer i deras egna 

hemländer, där de fotograferas, bilderna distribueras senare ut till olika hemsidor som 

framställer offren som egna entreprenörer.
127

 I Sverige har man fastslagit att människohandel 

sker främst i de större delarna av landet, men det förekommer även på mindre orter.
128

  

 

4.1 Människohandels brottet och dess rekvisit 
I människohandelsparagrafen, finns det tre moment som måste vara uppfyllda för att någon 

ska kunna dömas för just brottet människohandel. Dessa tre moment är: 1. Åtgärder för 

genomförandet av själva handeln, exempelvis transportera, rekrytera och inhysa osv. 2. De 

otillbörliga medel som används för att få offren att underkasta eller foga sig, exempelvis olaga 

tvång 3. Syftet med handeln, exempelvis exploatering av offret.
129

  

 

4.1.1 Åtgärder för genomförandet av handeln 
När det gäller att tolka rekvisiten, som gäller åtgärder för genomförande av handeln, handlar 

det om att man transporterar människor både inom ett land men även från land till land. Det 

kan även handla om att man rekryterar människor till själva handeln. Men även att ta emot 

personer och inhysa dem, samt att överlåta en människa som en handelsvara mellan de som 

rekryterar och de som tar emot alltså agenterna.
130

 

”Till själva handeln hör även överlåtelse i destinationslandet mellan t.ex. 

olika bordell ägare. Det kan också vara fråga om överlåtelser som består 

i överförande av faktisk kontroll över en annan person. Det är således 

fråga om olika former av befattningar med offren som kan se olika ut i 

olika kedjor eller nätverk.”
131

 

 

  

                                                
123 Róza Et al. – Broschyr om trafficking, januari 2011 - Destination såld. s.6. 
124 Ibid. s.16. 
125 Ibid. s.13. 
126 Ibid. s.6. 
127 Ibid. s.13. 
128 Polisens hemsida på internet – fakta om människohandel http://www.polisen.se/SV/lagar-och-regler/om-

olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/ (l 4/11-11). 
129 Åklagarmyndigheten – Rapport 2 Människohandel (för sexuella ändamål) – möjligheter och svårigheter vid 

rättstillämpningen – RättsPM 2007:2 Utvecklingscentrum Stockholm, feburari 2007. s.5.  
130 Prop. – Straffansvar för människohandel 2001/02:124. s.8. 
131 Ibid. s.8. 

http://www.polisen.se/SV/lagar-och-regler/om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/
http://www.polisen.se/SV/lagar-och-regler/om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/
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4.1.2 De otillbörliga medlen 
När det gäller att tolka rekvisiten om de otillbörliga medlen i mål, där målsäganden är över 18 

år, kan detta rekvisit bli en avgörande faktor. En annan avgörande faktor kan vara rekvisitet 

om vilseledande och om detta har uppfyllts eller inte.
132

  

”I förarbetena till BrB finns vissa uttalanden och riktlinjer ifråga om 

tolkningen av rekvisitet. Begreppet olaga tvång uppges t.ex. avse 

detsamma som i straffbestämmelsen om olaga tvång i 4 kap 4§ BrB, dvs. 

att genom misshandel eller eljest med våld eller hot om brottslig gärning 

tvinga annan att underkasta sig de beskrivna åtgärderna”.
133

  

 

Eftersom rekvisitet är nära i beskrivningen av straffbestämmelser rörande exempelvis våld 

eller olaga hot, kan man dra slutsatser om att det inte ska vara svårt att tillämpa just det 

rekvisitet, tillskillnad mot de andra rekvisit som måste ha varit använda för att man ska kunna 

utdöma ett straffansvar för människohandel.
134

 Utifrån begreppet vilseledande, kan man se 

utifrån förarbetena att det beskrivs som något som förespeglar något falskt, alltså kan man 

framställa prostitution som något som ger vissa förmåner och så vidare. Man kan säga att man 

skapar en falsk bild av något och man senare utger en falsk uppfattning till någon.
135

  

 

”Enligt förarbetena skall människohandelsbrottet allmänt sett ta sikte på 

fall där en persons utsatta ställning missbrukas för att möjliggöra ett 

utnyttjande av personen för sexuella ändamål. Ett för högt uppställt krav 

på bevisningen ifråga om att målsäganden inte skall ha haft något annat 

godtagbart alternativ, liksom uttalandena i förarbetena om 

”utpressningsliknande situationer” som ”betvingar den fria eller verkliga 

viljan” medför emellertid att lagstiftningens angivna skyddssyfte vad avser 

personers utsatta ställning i viss mån motverkas.”
136

  

Man kan även se utifrån förarbetena att om man använder sig utav begreppet otillbörliga 

medel är det som att man jämställer det med olaga tvång och vilseledande, genom att man har 

”missbrukat en person som befinner sig i en särskilt utsatt position utan några reella 

valmöjligheter och som därför är särskilt sårbar.”
137

 

 

  

                                                
132 Åklagarmyndigheten – Rapport 2 Människohandel (för sexuella ändamål) – möjligheter och svårigheter vid 

rättstillämpningen – RättsPM 2007:2 Utvecklingscentrum Stockholm, feburari 2007. s.8. 
133 Ibid. s.10-11. 
134 Ibid. s.11. 
135 Ibid. s.11. 
136 Ibid. s.15. 
137 Ibid. s.13. 
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4.1.3 Syftet med handeln 
Syftet med människohandel kan vara av olika art, exempelvis kan det handla om att bli 

utnyttjad för prostitution eller arbete på en sexklubb. Det kan även handla om att personerna 

exploateras för ett överförande av mänskliga organ och arbetskraft.
138

 När det gäller att tolka 

rekvisiten angående syftet med handeln handlar det om, att den har syftat till en sexuell 

exploatering. Det handlar främst att personerna som utnyttjats för en sexuell exploatering, 

kommer att prostituera sig samt ”också avsikt till andra slags sexuella utnyttjanden avses 

såsom att någon genom de beskrivna åtgärderna skall förmås att uppträda på en sexklubb 

eller att medverka i en pornografisk film.”
139

 

 

Vid en bedömning av de subjektiva rekvisit som framläggs vid ett mål beträffande 

människohandel, används begreppet uppsåt. Detta subjektiva rekvisit har en längre räckvidd 

än vad de objektiva rekvisiten kan ge. Det är alltså, så att det kräver att ett överskott av 

subjektiva rekvisit finns, så att man kan tydligt se att de åtgärder som har gjorts har varit 

menade till att användas för och i syfte att utnyttja någon för sexuella ändamål. Dock kan man 

se att brottet är fullt genomfört, redan innan något verkligt eller genomfört utnyttjande har 

skett.
140

  

”Genom uttrycket ”i syfte att” klargörs att det krävs direkt uppsåt i 

förhållande till att utnyttja en person för avsett ändamål. Detta beror på 

att det för brottet människohandel signifikanta är att en straffbar handling 

i sig alltid syftar till någon form av efterföljande exploatering av 

offret.”
141

 

 

4.2 Offerdefinitioner och kännetecken 
I människohandel har man som utomstående, en liten insikt i vad som händer med offren.

142
 

Den information som dock är finns är begränsad på grund av att det saknas tillförlitlig data, 

forskningen på området har därför präglats utav svårigheten att identifiera offren.
143

 

Undersöker man vilka som har fallit offer för människohandel för sexuella ändamål, koppleri 

och grovt koppleri mellan åren 1999 och 2009, ser man tydligt att det har rört sig om kvinnor 

mellan 13-36 år. Medan de män som faller offer för människohandel hamnar i andra områden 

än för sexuella ändamål.
144

 Oftast är offren fattiga och vill leva i en bättre tillvaro.
145

 De som 

faller offer för sexuella ändamål, anses ofta som att de är tvingade till verksamheten, medan 

de som prostituerar sig befinner sig där, av den egna fria viljan.
146

  

 

De individer som hamnar i prostitution har oftast blivit manipulerade, vilseledda eller hotade. 

Här kan man föra en diskussion kring offerskap för människohandel och aktörskap för 

prostitution, de förknippas också med begreppen hjälplös och viljelös.
147

  

                                                
138 Prop. – Straffansvar för människohandel 2001/02:124. s.8. 
139 Ibid. s.9. 
140 Åklagarmyndigheten – Människohandel och koppleri (lagstiftningen, effektivare utredningsmetoder, 

rekommendationer) – RättsPM 2008:11 Utvecklingscentrum Stockholm, december 2008. s.13.   
141 Ibid. s.13. 
142 Róza Et al. – Broschyr om trafficking, januari 2011 - Destination såld. s.35. 
143 Sally Et al. - Trafficking in human. s.80. 
144 Stenberg Ribeiro Et al. Broschyr om människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv. s.30.   
145Róza Et al. – Broschyr om trafficking, januari 2011- Destination såld. s.19. 
146Ibid. s.19. 
147Ibid. s.19. 
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Men det kan även handla om bråk inom familjen, brist på lämplig utbildning, våld i nära 

relationer samt en glorifiering av västvärlden med mera, som bidrar till att man hamnar i 

prostitution eller människohandel.
148

 Offren befinner sig oftast i sådana situationer där yttre 

och inre tvång är vanligt, detta står även klart om de inte blir kontrollerade av någon annan.
149

 

Offren får oftast uppleva hot och förnedring, samt isolering. Det förekommer även sexuella 

övergrepp, tortyr, våld, mental misshandel och manipulering samt påtvingat drogintag 

etcetera.
150

  

 

Många utav offren får även uppleva både ångest och depression men även posttraumatisk 

stress. Offren löper en stor risk att drabbas av könssjukdomar, som aids och hiv. De har även 

svårt att binda sociala kontakter, som leder till att de kommer att stötas ut ur samhället, när de 

återvänder till sitt hemland. Den onda spiralen som uppstår kommer sannolikt att leda till 

samma situation som de tidigare befann sig i. Det offer som kommer tillbaka till hemlandet 

och sin familj, får ofta ett hårt mottagande, då familjen kanske anser att den utsatte har dragit 

skam över familjen.
151

 Offren kan knappast prata någon engelska, de kan till och med vara 

ensamstående föräldrar, men det händer att offren kommer från hem med bra förutsättningar 

och en bra utbildning.
152

 En annan faktor som kan spela in, är att många kvinnor inte får i 

samma utsträckning som män, utbilda sig eller skaffa sig ett arbete, de blir alltså 

diskriminerade. Det kan även spela roll om det finns traditioner som förutsätter exempelvis 

barnäktenskap eller brudköp. Detta medför i sin tur att risken ökar för att flickor och kvinnor 

ska falla offer för människohandel.
153

  

 

En identifiering av ett offer för människohandel är en premiss för att berörda myndigheter ska 

kunna lagföra gärningsmannen/männen. Detta görs för att stoppa en fortsatt exploatering av 

offret samtidigt som han eller hon ska komma till rätt instans.
154

 Den myndighet eller 

verksamhet som är ansvarig för ärendet kan inte begära att personen ifråga anser sig själv vara 

ett offer, man åsyftar att begreppet offer, inte är någon egenskap eller tillstånd utan ett 

juridiskt begrepp. Under tiden som offren kontrolleras av gärningsmannen/männen kan de 

känna skuld och vara rädda för att be om hjälp samtidigt som de har utvecklat ett 

beroendeförhållande till dem.
155

 När man försöker att upptäcka personer som blivit offer, 

utgår man i vanliga fall från den egna känslan av oro att någon kan behöva hjälp på grund 

utav att de befinner sig i en sådan situation. Men om man skulle bedöma att individen 

befinner sig i en sådan situation där han eller hon utnyttjas för någon annans vinnings skull, 

måste en helhetsbedömning med både samtal och observationer göras. Observationerna kan 

bestå av att titta på hur individen beter sig och hur denne uppvisar stress och rädsla i sådana 

situationer där de känslorna i vanliga fall inte förekommer.
156

  

 

  

                                                
148Stenberg Ribeiro Et al. – Broschyr om människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv 2010. s.30. 
149Ibid. s.18. 
150Ibid.  s.29. 
151Ibid.  s.29. 
152Ibid. s.32. 
153Ibid. s.32. 
154Cederlöf Et al. Broschyr - Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål 2011. s.18. 
155 Ibid. s.18 
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Ett annat kännetecken kan vara att individen uppvisar tecken på att bli kontrollerad av någon 

annan. Dock kan man inte grunda beslut, enbart på dessa observationer utan det krävs att ett 

flertal samtal förs med individen under trygga förhållanden.
157

 Offren är ofta skeptiska till 

både myndigheter och personer som vill hjälpa dem, detta ses som en vanlig reaktion som 

uppstår, eftersom de har en erfarenhet av att bli lurade.
158

 Eftersom människohandeln 

utvecklas i ständig takt, måste varje indikator eller checklista revideras kontinuerligt. Detta 

görs för att uppmärksamma att de kriminella nätverken skapar nya marknader för att undvika 

myndigheternas kontrollåtgärder. Utifrån detta ska inte indikationerna ses som kompletta utan 

det krävs alltid en helhetsbild av individens livssituation, för att man ska kunna identifiera ett 

brottsoffer.
159

 Indikationerna ska gälla för alla oavsett vilken nationallitet eller annan 

grupptillhörighet man tillhör. Indikationerna är därför av en generell art, de är alltså 

oberoende och det spelar ingen roll vilken situation som offret befinner sig i.
160

  

 

 

När man förklarar och påvisar en indikation är det viktigt att man vet att en indikation kan 

bestå av flera olika punkter. De är en antydan som visar tolkning av exempelvis fakta, 

uttalanden eller observationer. Dock kan man inte använda sig utav alla indikationer vid alla 

tänkbara situationer. Detta betyder i princip att om det skulle saknas en eller flera 

indikationer, kan man inte bekräfta eller avföra att brottet har skett. En helhetsbild av 

personen ifråga och dess livssituation måste alltid finnas. Det är viktigt att påpeka att om en 

person skulle kunna tillgodose flera av indikationerna på sig själv, behöver inte det betyda att 

de är offer för människohandel.
161

  

 

Några av indikationerna kan bland annat vara att personerna flyttas från en plats till en annan, 

de har ingen möjlighet till socialt umgänge och att de besitter ingen kontroll över sitt eget pass 

eller är tvungna att arbeta för att betala av sin resekostnad till destinationslandet.
162

 Enligt 

brottsofferjouren är det fem procent av hela Sveriges befolkning som drabbas utav hälften av 

alla brott som sker. Medan de individer som redan har drabbats av ett brott, har en större risk 

faktor att drabbas igen.
163

  

 

Debatten kring varför vissa är mer utsatta än andra är väldigt komplexa, dock har den 

forskning som gjorts på området, konstaterat att det rör sig om faktorer och mekanismer som 

samverkar med varandra.
164

 Dessa kan bland annat vara att offret känner sig övergivet, rädd 

och panikslagen. De blir även misstänksamma, lätt irriterade och upplever som om att de 

befinner sig i en någon slags overklighet.
165

 Det är dock viktigt att komma ihåg att alla 

brottsoffer inte reagerar på samma sätt, utan de skiljer sig åt. Offer för sexualbrott har oftast 

svårare problem än andra brottsoffer. Det händer att de går in i ett förnekande, för att på så 

sätt handskas med den ångest som framkallats.
166

 En utav reaktionerna som uppstår för den 

utsatte är att den lägger ansvaret på sig själv för det inträffade. De flesta blir rädda och kan 

inte sova på nätterna, rädslan kan visa sig både utåt och inåt. Utåt genom ilska och inåt genom 

                                                
157 Cederlöf Et al. Broschyr - Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål 2011. s.19. 
158Ibid. s.23. 
159 Ibid. s.21. 
160 Ibid. s.21. 
161 Ibid. s.19. 
162 Ibid. s.19-20. 
163  Larsson Et al. – Brottsofferjourernas riksförbund - Handbok för stödpersoner och vittnesstöd. s.12. 
164 Ibid. s.16. 
165 Brottsofferjourens hemsida på internet, fakta om offer. http://www.boj.se/?c=3&pg=2  (1/5-12). 
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nedstämdhet, andra kännetecken kan vara att hjärtat slår i en snabbare takt, de har ont i magen 

och får huvudvärk.
167

 Reaktionerna kan bero på flera faktorer, några av dessa kan vara hur 

familjesituationen ser ut, hur länge sedan brottet begicks och hur länge pågick övergreppet 

eller hur det personliga hälsotillståndet ser ut.
168

 Några offer är mer utsatta än andra, dock 

menas att de inte utsätts för fler brott, utan det handlar om att de inte får hjälp och stöd i 

samma utsträckning som många andra får.
169

 Offren har i de flesta fall, hamnat i en 

beroendeställning gentemot gärningsmannen/männen, det kan här bli en diskussion om att 

fokus läggs på andra faktorer så som funktionsnedsättning och ålder snarare än på 

brottsutsattheten.
170

 Individer som har någon slags funktionsnedsättning vare det rör sig om 

fysisk eller psykisk, har en större risk att drabbas av övergrepp och våld. Kvinnor och barn 

med någon funktionsnedsättning är speciellt utsatta.
171

  

 

I dagens samhälle finns det ingen uttrycklig bild av vad som menas med ett brottsoffer, men i 

den svenska lagstiftningen uttrycks det att den person som blivit utsatt för ett brott betraktas 

som målsägande.
172

 Dock är offerbegreppet ett diskuterat begrepp som i de flesta fall 

förknippas med passivitet, skada och maktlöshet, på senare tid har man börjat prata om 

överlevare istället.
173

 Trots att det inte finns någon som kan förklara eller definiera ett 

brottsoffer fullt ut, uppkommer det ett flertal generella och begränsade definitioner, 

exempelvis är den psykologiska definitionen där man understyrker den egna upplevelsen och 

tolkningen av händelsen.
174

  

 

Just begreppet brottsoffer kan ge associationer tillexempel till att någon behöver hjälp, eller 

till någon som hamnat i ett visst underläge. Skulle man ge alla individer som utsätts för något 

brottsligt en kollektiv bedömning, skulle det leda till att de kan betraktas som en grupp och 

inte endast en individ.
175

  

4.2.1 Nils Christies definition  
Nils Christie är en norsk kriminolog. Han beskriver bilden av ett brottsoffer som ett så kallat 

”ideal offer”. Enligt hans definition ska offret vara svagt och involverad i en respektabel 

aktivitet, offret ska även vara på väg till någon plats där han eller hon inte kan rå för att de 

befinner sig just på den platsen. Offret ska också vara i underläge gentemot gärningsmannen, 

de ska inte ha någon känd relation till varandra. Offret ska dessutom kunna hävda sin 

offerstatus.
176

 Han målar upp en motsatsbild till idealoffret, nämligen om prostituerade 

kvinnor.
177

 Han lyfter upp ett betänkande gällande ersättning vid kränkning vid brott, SOU 

1992:84.
178

 Prostituerade kvinnor behandlas och ses på ett annorlunda sätt, genom att de sägs 

vara vana vid att vara i sådana utsatta situationer som skulle kännas konstigt för en individ 

som aldrig befunnit sig i en sådan situation. Det framställs även som att de prostituerade 

kvinnorna inte bryr sig om sin egen personliga integritet.
179

 I texten kan man tydligt se att en 

kränkning av människovärdet för en prostituerad kvinna som blivit våldtagen, inte är en 

                                                
167 Brottsofferjourens hemsida på internet, fakta om reaktioner. http://www.boj.se/?c=3&pg=2 (5/1-12). 
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allvarlig kränkning jämte värdet för kvinnor i allmänhet. Om man inte väljer att se en person 

som ett offer, kan det få sådana konsekvenser att offret riskerar att inte få det skydd som han 

eller hon behöver. Trots att offret lidit både psykiskt och fysiskt, beror detta på att offret inte 

passar in i den schablonbild som uppmålas av att vara ett brottsoffer.
180

  När Christie talar om 

ett idealoffer, menar han en person eller en kategori av människor som drabbas av ett brott 

som lättast kan få en fullständig och legitim status som ett offer.
181

  

 

Han tar bland annat upp ett viktigt element vid definitionen av ett idealiskt brottsoffer, 

nämligen individen ska kunna vara så pass stark att, han eller hon kan berätta om det 

inträffade, samtidigt som han eller hon måste visa sig så pass svag, att han eller hon inte blir 

ett hot mot andra viktiga faktorer.
182

 Han menar att personen ifråga måste ha en viss styrka för 

att kunna ha en förutsättning att bli hörd, men om han eller hon däremot skulle ha för mycket 

styrka leder det till att ett hot skapas, samtidigt skulle grunden för den allmänna och den 

offentliga sympatin försvagas som i sin tur är kopplad till statusen att vara ett offer.
183

 Han 

gör också en koppling mellan brottsoffer och gärningsman främst genom deras beroende av 

varandra, som leder till att det skapas en bild av gärningsmannen, när man skriver om 

idealistiska offer. Han menar ”Ju mer idealiskt ett offer är, desto mer idealisk blir 

gärningsmannen, ju mer idealsik gärningsmannen blir desto mer idealiskt blir offret.”
184

  

 

Han har även valt att stödja sin definition på information från Balving 1982 och Olausson 

1983 genom deras påpekande att de individer som pekas ut som idealistiska offer, är inte de 

individer som blir de verkliga offren.
185

 Han menar istället att de verkliga offren är en så 

kallad negation av dem som får representera ett offer. En annan del som han belyser är att de 

verkliga offren inte är rädda, troligtvis på grund av att de är medvetna om riskerna. Utifrån 

hans teorier menas det att individer som inte betraktas som offer ska heller inte ses som offer.  
186

 Men om kvinnor skulle inneha en status som idealiska offer, skulle det medföra att de är 

tvungna att se sig själva i rollen som en person med underordning. Det man åsyftar här, är att 

om en jämställdhet skapas, förlorar offret sin bild som det klassiska offret.
187

  

 

4.2.2 Heinz Leymans definition 
Heinz Leyman var en pionjär inom Viktimologi. Och han menade att det finns en risk att 

karaktärisera eller skapa en brottsoffersterotyp, eftersom det kan leda till att kognitiva 

strukturer skapas som senare vilseleder människornas tolkningar av de psykiska följder som 

ett brottsoffer kan råka ut för. Man kan säga att det skapas förväntningar på hur ett brottsoffer 

ska reagera.
188

 Vid en definition av vilka som ses som brottsoffer finns det vissa politiska och 

professionella intressen. Vidare menar han att en individ kan få statusen offer, bara om det 

finns ett intresse att vara det. Det är alltså så att den individ som klassats in i någon offergrupp 

kan få medicinsk, psykologisk särbehandling och rehabilitering.
189

 Ett exempel på politiska 

intressen, är att under 1970-talet klassade man våldtäkt som en privatangelägenhet och de 
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våldtagna inte som brottsoffer, medan nu klassas de som blivit våldtagna för brottsoffer och 

det ses idag inte som en privatangelägenhet.
190

  

4.2.3 Joel Bests definition 
Hans teori går ut på, att det är fler individer som är drabbade och som ger långtgående 

konsekvenser. Sedan finns det vissa gränser som förklarar vem som är vem. Den som utsatts 

upptäcks sällan och man ska alltid tro på den drabbade, man kommer även få både positiva 

och negativa konnotationer.
191

 Dessa delar åsyftar till att kunna identifiera och behandla 

viktimisering eller offerskap.
192

 Best menar även att den så kallade viktimiseringsideologin 

innehåller både verkningsfulla idéer och uppfattningar om ett offer. Det han menar är att 

ideologin bygger på att man ser en offerdefinition samtidigt som man tänker sig att fler råkar 

illa ut på grund utav kriminalitet. ”Viktimiseringsideologin kan liknas vid oreflekterad 

kunskap, en uppsättning förgivet antaganden som gör det lätt att identifiera och ettikera 

individerna som offer.”
193

  

Ett viktigt påpekande som Best gör är att han ser enskilda individer som ”enskilda personer 

kan knappast begripliggöra sina erfarenheter av brott oberoende av denna uppsättning idéer, 

bekräftar dessa men personliga erfarenhets berättelser kan också fungera som en motvikt till 

viktimiseringsideologin, inte minst genom att de illustrerar offerskapets mångtydlighet.”
194

 

4.2.4 Henrik Tham och politiseringen 
Han menar att de orsaker som varit med och bidragit till att brottsoffret har lyfts fram är 

främst betoningen av de mänskliga rättigheterna och civilisationsprocessen. Något som har 

hänt utöver att kvinnorna lyfts i debatten, är att barnen även har gjort det och nu ses också 

som brottsoffer. Detta har främst skett genom att man nu, betraktar barnet som en del i 

kvinnans sfär.
195

 Han menar att den betoning som görs vid en offerproblematik är inte 

okontroversiell.
196

 En annan uppfattning som han har är att den brottsofferrörelse som har 

växt fram, är ett resultat av de mänskliga rättigheterna, utifrån detta kan man dra slutsatsen att 

en mänsklig rättighet innebär att inte behöva utsättas för övergrepp etc.
197

  

 

Det han vill lyfta fram är att det är politikernas uppgift att skapa en trygghet för brottsoffren, 

när brotten ändå begås. Men man kan även se brottsofferrörelsen som ett tecken på att de som 

tidigare har haft en lägre ställd politisk makt, har nu fått en högre makt och på så sätt kunnat 

ställa högre krav.
198

 Han påpekar att det är viktigt att man värnar om brottsoffer och menar att  

”Olika skäl kan anföras för att brottsofferperspektivet kan komma att 

utvidgas. Ett sådant, som självfallet inte skall uteslutas, är att det 

innehåller en potential för en mer rationell kriminalpolitik. Med 

begränsade resurser förefaller det vara en bättre politik att hjälpa 

brottsoffer än att stjälpa gärningsmannen.” ”En polis som träder in 

offrens tjänst, generösa ersättningar ur brottsofferfonder och en ökning av 

offrets deltagande i den rättsliga handläggningen av brottet innebär 
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antagligen bättre använda pengar än om motsvarande medel läggs på 

fängelser.”
199

 

4.3  Problematik vid definitionen av ett brottsoffer 
Den vanliga bilden som folk i allmänhet har är att offren är kvinnor som är inlåsta och utsatta 

för våld. Verkligheten ser mycket annorlunda ut, den är mera subtil, människohandlarna vill 

få att kvinnorna ska ses som oberoende företagare eftersom sexköparna inte vill vara med och 

bidra till trafficking.
200

 Områden som människosmuggling kontra människohandel är väldigt 

svåra att definiera, eftersom människosmuggling går ut på att en  person med sin fria vilja gått 

med på att smugglas från ett land till ett annat land, medan människohandel handlar om att 

personen ifråga inte har medgivit att denne ställer upp på detta av ren fri vilja, man kan 

kallade det som att personen är ägd av någon annan.
201

 Man kan konstatera att dessa två 

områden bedrivs oftast av samma gärningsmän. Därför tar de personer som väljer att bli 

smugglade, en stor risk, då chansen finns att de faller offer för människohandel. 
202

  

 

 

Genom att man använder sig av begrepp som hjälplös och viljelös vid definitionen av offer, 

vid både prostitution och människohandel, kan detta ses som problematiskt. Främst genom att 

dessa begrepp inte skapar den bild som vi är vana att handskas med, utan vi förväntar oss 

något helt annat. De kontrollmetoderna som används är oftast subtila, alltså kan bilden av 

helhetsintrycket, uttrycka en känsla av självständighet som i vissa fall kan ge en anblick av att 

personen ifråga är fri.
203

 

 

Rollen mellan offren och aktören i människohandeln, kan vara diffus i vissa avseenden. Den 

problematik som då blir aktuell berör frågan kring, om personen ifråga har gjort detta med sin 

fria vilja, men har varit medveten om risken att hamna i prostitution.
204

 En annan svår debatt 

handlar om, hur man ställer sig till frivilligheten och tvånget. I just prostitution är 

diskussionen präglad av, om huruvida den prostituerade säljer sig av fri vilja eller om denne 

är tvingad till att göra det. Det är viktigt att ha i åtanke att tvång, kan innebära ett antal 

definitioner, oftast skulle man exempelvis tänka på våld och kidnappning etcetera.  Men det 

kan även innebära hot, skuldsättning eller begränsade valmöjligheter etc. Detta medför en 

svårighet att kunna skilja mellan prostitution och människohandel för sexuell syften. Om en 

distinktion skulle finnas mellan de två begreppen skulle det vara ”Att prostitution handlar om 

att situationen tvingar personen in i prostitution medan människohandel handlar om att 

personer tvingar personer in i prostitution.”
205
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Runt om i världen, är man överens om att människohandel leder till förkrossande 

konsekvenser det som dock kan ses som problematiskt är att, prostitution kan ses ur två olika 

perspektiv. Den första utgångspunkten och perspektivet handlar om att människohandel är 

något tvingande och borde därför motarbetas, medan man betraktar prostitution utan 

människohandel som något som sker utifrån den fria viljan.
206

 Utifrån detta menar de att 

prostitution ska kunna vara lagligt, därför att det då skulle medverka till att sexhandeln 

uppdagas. På detta sätt skulle man kunna kontrollera människohandeln. Den andra 

utgångspunkten och perspektivet utgår ifrån, att både människohandel och prostitution är 

skadliga beteenden. De menar att dessa två verksamheter inte bygger på någon frihet utan på 

tvång, därför ska de motarbetas.
207
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5. Brottsofferjouren södra Värmland 
Brottsofferjouren är en ideell förening som är avskild från politik och religion. Jouren ska ge 

stöd åt personer som råkat ut för ett brott. De ska även kunna ingiva en trygghet till personer 

som ska vittna vid Värmlands tingsrätt. Kontakten är avgiftsfri och därför sker ingen 

debitering. Det som brottsofferjouren södra Värmland kan erbjuda är att brottsoffret kan få ett 

stöd, någon att prata med, vara ett stöd vid rättegång, hjälpa offret att slussas till den rätta 

myndigheten samt någon att prata med. Brottsofferjouren södra Värmland har ett område som 

täcker områdena Karlstad, Forshaga, Hammarö, Grums, Säffle och Kil.
208

 Brottsofferjouren 

södra Värmland kan även erbjuda att få prata med en legitimerad stödperson och hans eller 

hennes uppgift är att prata med offret och vara som ett stöd, men också att ge information om 

hur en rättegång går till och hänvisa dem till rätt myndighet om det behövs.
209

 Vid denna 

definition poängterar brottsofferjouren södra Värmland att det är viktigt att, brottsoffret själv 

som ska agera, den stödperson som man har blivit tilldelad ska endast agera som ett stöd och 

det som sägs mellan brottsoffret och stödpersonen är moraliskt bindande dock inte juridiskt 

bindande.
210

 Vittnesstödspersonerna har liksom stödpersonerna genomgått utbildning och fått 

sin legitimation, deras uppgift är att ge information om hur rättegången går till, vara ett stöd 

under rättegången, men också ge information angående rätten till ersättning. 
211

 

      

Brottsofferjouren södra Värmland poängterar att de personer som agerar vittnesstöd får inte 

ha egna åsikter om målet ifråga utan deras uppgift är att förklara för vittnet hur själva 

förhandlingen går till.
212

 Den person som fallit offer för något brott kan i vissa fall vilja prata 

med någon som befinner sig i samma situation eller som har varit utsatt för samma sak etc. 

Därför finns det vissa stödgrupper som ett brottsoffer kan vända sig till. I dessa stöd grupper 

får han eller hon berätta om sin situation och vad han/eller hon upplevt och genom detta ges 

det stöd och tips på hur man som brottsoffer ska kunna gå vidare och tillbaka till ett normalt 

liv.  

 

Det främsta syftet med grupperna är att personerna ska kunna få tala om vad de upplevt och 

känner, men även kunna känna att de får en stöttning av gruppen.
213

 De utsatta personerna 

kanske befinner sig i den situationen där de inte vågar prata med familjen om det inträffade 

eller att deras vänner är trötta på att höra om deras situation om och om igen och därför inte 

orkar lyssna på dem. Utifrån detta är det viktigt att man som utsatt får prata ut i grupper om 

vad man har varit med om. På så sätt bearbetar man det inträffade i gruppen ”där finns det 

ingen som tröttnar för där känner alla på samma sätt, där vet de hur viktigt det är att få 

ventilera för att få så småningom kunna må bra igen.” 
214
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I just brottsofferjouren södra Värmland finns det en stödgrupp som heter Victoriagruppen, där 

kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer får berätta om sin situation och vad de 

har varit med om. Sedan har de även en annan stödgrupp som heter Vågen, där unga tjejer 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp, får prata ut och berätta om det de har varit med om. 

Sedan har de även en mansjour, där män kan prata ut om det de har varit med om.
215
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6. Analys och slutsats 
Utifrån min första fråga i frågeställningen kan jag först och främst se att de största 

ändringarna som gjorts i 4 kap 1a § BrB, har handlat om att skapa en genomgående paragraf 

som innefattar alla rekvisit som finns gällande människohandelsbrottet. Många av de rekvisit 

som görs gällande handlar om hur gärningsmannen haft kontroll över offret och i vilken mån 

detta har gjorts. Den kontroll som ska ha gjorts gällande offret, kan variera i styrka, dock 

krävs det att offret hamnat i en beroendeställning gentemot gärningsmannen. En del av den 

kritik som förts mot kontrollrekvisitet har bestått i att det är oklart formulerat och det leder till 

tillämpningsproblem. Ändringarna har inneburit att flera brottsliga gärningar kan förknippas 

med människohandel och på så sätt lättare döma gärningsmän för brottet. Det har även 

inneburit att skyddet för offret i sig har förstärkts genom dess omfattande och reglering av 

straffen. Skyddet utgår ifrån att offret på något sätt ska utnyttjas för gärningsmannens egna 

vinning. De ändringar som har gjorts har även lett till att straffansvar för 

människohandelsbrottet för sexuella ändamål har skärpts. Utifrån min andra fråga angående 

vad som lett fram till förändringarna i paragrafen, är det tydligt att det har handlat om att 

skapa ett starkt straffrättsligt skydd och motverka människohandel för sexuella ändamål samt 

att avskräcka att begå brottet. De tankar som ligger till grund för ändringarna, har haft en 

utgångspunkt i att förhindra och utplåna handeln med människor, man har även utgått ifrån 

människohandeln har ökat samt en ökad media rapportering som skapar ett stort 

informationsflöde. Men man ska inte glömma att människohandelsparagrafen i sin nuvarande 

form bara funnit i den svenska rätten sedan år 2002, detta har lett till att man försöker att alltid 

ligga steget före gärningsmännen, vad det gäller medel inom människohandel så som hur de 

för in offren i ett land med mera. 

 

Utifrån min tredje fråga angående om de ändringar som gjorts i paragrafen, lett till att en 

definition av ett brottsoffer gjorts tillgänglig, jag kan konstatera att så inte är fallet. Mycket av 

de ändringar som gjorts har handlat om paragrafens innehåll, alltså dess rekvisit och 

straffskala. Utifrån min fjärde fråga om att brottsoffret fått ett förstärkt skydd genom de 

ändringar som gjorts i 4 kap 1a § BrB. Det kan man se tydligt utifrån att paragrafen har införts 

till nu, handlar om att den inbegriper mera rekvisit, vilket leder till att fler brottslingar som 

begår gärningar som liknar människohandelsbrottet döms för människohandel. Detta leder 

indirekt till att brottsoffren får ett starkare skydd. Det första genombrottet, som skedde för 

människohandelsbrottet, var när man valde att flytta brottet sexuella övergrepp från frihets 

och frids kapitel till sedlighetskapitlet, detta stärkte det straffrättsliga skyddet för barn. När 

man valde att inför människohandelsbrottet beträffande sexuella ändamål, gjorde man det för 

att kunna stärka positionen för personer som fallit offer för människohandel som syftar till att 

exploatera dem för sexuella ändamål. Genom att regeringen och polisen genomför 

regelbundna informationsutbyten, upptäcks människohandelsbrottet och på så sätt skapas en 

debatt kring den rådande lagstiftningen, som senare kan utvecklas som senare i ledet hjälper 

offrets ställning gentemot gärningsmannen anser jag.  

 

Utifrån min femte fråga angående vad brottsofferjouren kan göra för brottsoffer som hamnat i 

människohandel, kan jag först konstatera att det viktigaste de kan erbjuda är ett stöd åt offren 

främst genom att prata med dem och hjälpa dem att bearbeta det inträffade. Mycket utav det 

brottsofferjouren kan erbjuda sker med hjälp av frivilliga arbetande personer som genomgått 

kvalificerad utbildning, brottsoffren kan även få hjälp med vägledning till olika myndigheter 

som brottsoffret kan tänkas behöva ha kontakt med. Utifrån min sjätte fråga angående 

kännetecken och definitioner av brottsoffer kan jag först konstatera att det handlar först och 

främst om hur offert agerar i olika situationer, hur han eller hon blivit påverkade av 

gärningsmännen genom tillexempel hot eller tvång. Många av de definitioner som jag har 
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analyserat och skrivit om har fokuserat på hur ett offer ska reagera när denne har blivit utsatt 

för ett brott. Definitionerna lägger även en vikt på hur individerna som faller offer, hamnade i 

den situation de befinner sig i, mycket av det som spelar roll handlar om vilken social och 

ekonomisk ställning med flera. Definitionerna tycker jag är viktiga vid en tolkning av 

lagparagrafens betydelse, då de ger läsaren och tolkaren en större och mera omfattande bild av 

paragrafens helhet som sådan. Det ger även en större chans till att gärningsmannen döms för 

brottet, och på så sätt ges ett större och förstärkt skydd för de personer som fallit offer för 

människohandel i syfte att utnyttja dem sexuellt.  

 

När man undersöker och tittar närmare på de tre moment som ska vara uppfyllda för att ett 

människohandels brott ska ha uppkommit, kan man se att det är klara och strikta linjer vad 

som gäller själva omfattningen eller helheten av det begångna brottet. Men själva innehållet 

som ska placeras mellan dessa linjer, anser jag kan vara svårt att tyda och göra några 

gränsdragningar eller bedömningar utifrån. 

 

Angående den praxis som jag har beskrivit i arbetet, kan jag dra några slutsatser, dock är 

dessa slutsatser inte helt genomgående, eftersom jag tror att det krävs ett antal fler rättsfall för 

att se en röd tråd, men detta kan ändå vara till hjälp när man ska beskriva den aktuella 

situationen. Angående det första praxisfallet, det som gällde före innan ändringarna 

genomfördes, kan jag dra några slutsatser och antaganden. Det första som jag kommer att 

tänka på är att de åtalade N.I. och E.S. i tingsrätten blev åtalade för människohandel och 

koppleri, men efter att åklagaren i hovrätten ändrat gärningsbeskrivningen, dömdes de i 

hovrätten båda för människohandel, vad var det då som var det avgörande att de dömdes?  Det 

man kan konstatera är att kontrollrekvisitet har varit av en stor betydelse då de båda 

gärningsmännen har inhyst, transporterat, tagit emot offret, de har även gömt offrets id-

handlingar. Men vilken betydelse har gärningsmännen syfte haft? Har den vart den avgörande 

faktorn i att hovrätten gjorde en sådan bedömning att döma de båda åtalade för 

människohandel? Jag kan endast dra en egen slutsats kring detta och att eftersom 

kontrollrekvisitet under den tiden varit av stor vikt vid en gärningsbeskrivning, har det lett till 

att hovrätten lagt ett stort fokus på detta. 

 

Angående det andra praxisfallet, det som gällde efter att ändringarna har genomförts, kan jag 

dra ett antal slutsatser och indicier eller antaganden. Först döms C.D. i hovrätten för grovt 

koppleri, trots att åklagaren yrkade på att han skulle dömas för människohandel. Den andra 

tilltalade gärningsmannen B.M. även han blir dömd för koppleri dock inte grovt, även i detta 

fall har åklagaren också yrkat på att han skulle dömas för människohandel. Under tiden som 

jag läser rättsfallet uppkommer ett antal frågor, exempelvis vad som ha skett om det hade 

funnits en mer sträng tolkning av brottet, eftersom de båda åtalade har på ett människohandels 

liknade sätt utnyttjat de båda offren. Hade en lagtolkning som innehållit en mera vidöppen syn 

på brottet, lett till att de hade dömts för människohandel? Eftersom en del i att ta bort 

kontrollrekvisitet från lagparagrafen var att man skulle kunna döma ut ett straffansvar på ett 

tidigare stadium för människohandel. Det som inte hovrätten dömer som människohandel, är 

att de målsägande inte har varit kontrollerade av de båda gärningsmännen. Men i paragrafen 

framgår det ganska tydligt att det endast kräver att offret, har haft ett tryck på sig från 

gärningsmannen att inte kunna ta sig ifrån den situation som han eller hon befinner sig i. Dock 

kan man ju se att i detta rättsfall, har det varit att de inte haft en så omfattande kontroll, men 

då undrar jag hur hårt man ska dra linjen, vid en gräns mellan de två olika brotten som 

människohandel och koppleri, trots att det har haft inslag av människohandel.  
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Den skillnad och likhet som jag ser mellan de två praxisfall, är att gärningsmännen i de båda 

fallen, har transporterat och inhyst, samt tagit emot målsägandena för att utnyttja dem för 

sexuella förbindelser. Skillnaden mellan dem är att i det första fallet innan ändringarna, 

dömdes de åtalade för människohandel, medan i det andra fallet efter ändringarna, dömdes de 

åtalade för grovt koppleri och koppleri. En annan skillnad som jag ser mellan de två fallen är 

att i det första, har gärningsmännen under en större utsträckning haft kontroll över offret, än 

vad som skett i det andra fallet. Detta är det som gör mig fundersam eftersom man valde att ta 

bort kontrollrekvisitet eftersom det ledde till tolkningssvårigheter, och i det fallet efter 

ändringarna, kan man ju tolka det som att kontrollen har en stor betydelse fast det inte 

behöver vara så. Eftersom gärningen bara hade inslag av människohandel ansåg då hovrätten 

att detta inte kunde tolkas som människohandel. Detta tycker jag motsäger sig självt eftersom 

när man valde att ta bort kontrollrekvisitet, ledde det till att man kunde på ett tidigare stadium 

utdöma ett straffansvar för människohandel, men i just detta fall, kan man tolka det som att 

det inte stämmer. 

Min slutsats utifrån hela arbetes utgångspunkter, kan sammanfattas i att människohandels 

paragrafen i den svenska rätten 4 kap 1a §, har kommit till genom insikten att människohandel 

för sexuella ändamål har ökat och måste motverkas, detta sker främst genom att ändringar i 

lagstiftningen på nationell nivå men måste ske tillsammans med ett  internationellt arbete 

eftersom handeln med människor sker för det mesta över nationsgränser. Definitionen av ett 

brottsoffer är en viktig del i att motverka handeln med människor för sexuella ändamål, på 

grund utav dess stora betydelse vid tolkning av paragrafen anser jag. Detta tycker jag sker 

främst genom rekvisiten som ställs i paragrafen, då de måste vara uppfyllda för att en 

gärningsman ska kunna bli fälld för brottet och det skapar en enkel men koncist helhetsbild av 

en tolkning av lagparagrafens betydelse. 
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7. Egna reflektioner 
Min största reflektion av arbetet har varit att människohandel för sexuella ändamål innefattar 

väldigt många områden, det är därför svårt att kunna få en helhetsbild utav 

människohandelsbrottet som sådan. Men utifrån den svenska rättens behandling av 

människohandelsbrottet i 4 kap 1a § BrB, kan jag se att man för en tydligare linje om att 

förstärka regleringen av brottet och på så sätt stärka brottsoffrets ställning gentemot 

gärningsmannen, men också lättare kunna åtala personer för brottet. Genom att man genomför 

ändringar och uppdaterar sig i ständig takt, får lagstiftaren en klarare bild av brottet, dock kan 

det hända att de hamnar snäppet bakom. 4 kap 1a § BrB, handlar mycket om den bevisbild 

som krävs för att en gärningsman ska kunna åtalas för brottet, jag anser att det även borde 

innefatta mer om vad offret blivit utsatt för. Men jag kan tänka mig en orsak till varför man 

inte gjort det, och det handlar säkert om att ett offer skulle kunna hamna mellan stolarna och 

inte omfattas av lagen i lika stor utsträckning om man endast hade klara och tydliga gränser. 

Men på det stora hela anser jag att lagstiftaren borde ta med mer rekvisit angående vad 

brottsoffret blivit utsatt för. En annan tänkvärd aspekt är att, i detta arbete valde jag att till den 

största delen presentera och beskriva brottsoffret men har även presenterat själva 

människohandelsbrottet och dess rekvisit samt dess praxis. Utifrån detta, kan jag endast dra 

några osäkra slutsatser om människohandelsbrottet, eftersom den praxis som jag har beskrivit 

endast upptas av en liten del av vad som människohandel innefattar, detta medför i sin tur att 

det är svårt att greppa just människohandelsbrottet och dess brottsoffer i just detta arbete.  
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